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 املنهج املدريس وبرامج تعليم املوهوبني 

 مقدمة

ِسري منهج املوهوبني وفق آلية علمية؛ وذلك لحساسية التعامل مع املوهوبني، فنجـد ي ْْ ُْ َّ َّ َّ َ

َتصميم املنهج يتخذ خطوات محددة وفق إسرتاتيجيات حديثـة، وقوالـب معتمـدة؛ لـضامن  َ ََّّ َّ ْ

َّتنفيذ محتواه كام خطط له وأعد من أجله ُ ٍّيفرتض أن يكون منهج املوهـوبني معـدو. ِّ ْا لتلبيـة ْ

ْاحتياجات وتحقيق أهداف، وتتبع خطوات واستخدام وسـائل وإجـراءات، وتطبيـق أسـاليب  ِ ُِّ ْ َ

ُّومهارات؛ للوصول إىل التطلعات والغايات َّ. 

ّيــشرتك يف تــصميم املــنهج كــلٌّ مــن الخبــري الرتبــوي واألكــادميي والنفــيس واملخطــط  َّ َّ

ْوعلم املوهبـة، وكـذلك ميكـن تـضمني بعـض ّاإلسرتاتيجي، والباحث املتمرس يف علم املناهج  ْ

َّاملوهوبني لكونه املستفيد، وأولياء األمـور املهتمـني مبجـال تطـوير قـدرات أبنـائهم الخاصـة،  ِ ِْ ِّ ْ َ ِ

ًوالذين أبدوا اهتامما بذلك َ ْ. 

ْوبهذا الفريق ميكننا الوثوق بوضـع مـنهج خـاص، ميتلـك رؤيـة واضـحة، ويهـدف إىل  ِ ً َ ٍُّ ٍ ْ ِِ

ْرعاية واستكش اف قدرات ظـاهرة أو غـري ظـاهرة بعـض األحيـان، ولعـلَّ ذكـر مـا سـبق مـن ِ

ِّاملْشرتكني إلزامي لعملية تصميم مناهج املوهوبني، ولكن ملحاولة تـضافر الجهـود املتخصـصة  ُْ َّ ّ

 .َّلتحقيق املصلحة العامة
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 املنهج املدريس وبرامج تعليم املوهوبني 

َّبعد تصميم املناهج يأيت دور التدريب عليها، فـال ميكـن أن نرجـو تحق             ْ يـق الفائـدة ْ

َّالكبرية دون توضيح الهدف والتدريب للمعلمني املطبقني لها، ويجب التدريب قبل التطبيـق  َّ ََّ ِّ ِّ

ْوأثناء العمل، وتطبيق التدريب الفرتي بهدف الرقي مبستوى املعلمني لضامن جـودة العمـل،  ِّ ِ ّ ِ ُّ َّ َ

َّوتبعا الحتياجات مراحل تنفيذ الربنامج، ولتطبيق ما يتوصـل إل ِ َّيـه يف عمليـة تْقـويم وتْقيـيم ً

 .َّالربنامج أثناء وبعد التنفيذ

ويعترب اإلثراء هو الطريقة التي يتم مبقتضاها تحوير املنهج املعتـاد للطـالب العـاديني 

بطريقة مخططة هادفة، وذلك بإدخال خربات تعليمية، وأنشطة إضافية لجعله أكـرث اتـساعا 

 تحديا واسـتثارة السـتعدادات املوهـوبني، وإشـباعا وتنوعا وعمقا وتعقيدا، بحيث يصبح أكرث

 . الحتياجاتهم العقلية والتعليمية
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 الفصل األول 

 

 املنهج املدريس
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 املنهج املدريس وبرامج تعليم املوهوبني 

 مفهوم املنهج     

 ج لغة املنه

ًيف اللغة العربية مأخوذة من الفعل نهج ينهج نهجا  كلمة املنهج م فقد ورد يف املعجـ, ّ

ًنهج الطريق ـ نهجا " )ّمادة  نهج (الوجيز َ , وسـلكه , ّ بينـه :َونهـج الطريـق, َ وضح واستبان :ُ

 :واستنهج سبيل فالن,  استبانه وسلكه :َوانتهج الطريق,  سلك مسلكه :ْ نهج نهج فالن:ويقال

ْواملنهاج, سلك مسلكه  منهـاج و,  منهاج الدراسـة :ومنه, ّ الطريق الواضح والخطة املرسومة :ِ

 1 .مناهج)ج(  املنهاج :واملنهج,  مناهج )ج(, التعليم ونحوهام 

ًيف لسان العرب البن منظور نجد أن منهاجا نعني طريقا واضحا و ً  :قـال ابـن منظـور ،ً

 وضح واستبان : وانهج الطريق، كاملنهج:واملنهاج.... جوهو النه, ّبني واضح : طريق نهج, نهج(

 .2) صار نهجا:واستنهج الطريق.  الطريق الواضح:ملنهاجوا, ّوصار نهجا واضحا بينا 

                                                           
 ..636ص , املعجم الوجيز ): 1989(ّ  مجمع اللغة العربية -1
 .2/383لسان العرب،): 1985( ابن منظور،ايب الفضل جامل الدين محمد بن مكرم - 2
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 املنهج املدريس وبرامج تعليم املوهوبني 

  ً:املنهاج اصطالحا

ج املدريس مبفهومه التقليـدي يعنـي مجمـوع املعلومـات والحقـائق واملفـاهيم   املنه

 .واألفكار التي يدرسها الطلبة يف صورة مواد دراسية، وقد اصطلح عىل تسميتها املدرسية

هل لنــا املهمــة يف املــراد مــن املعنــى االصــطالحي     ان املعنــى اللغــوي للمــنهج يــس

اذ يراد عـادة يف الدراسـات االكادمييـة والعلميـة مـن املـنهج طريقـة االسـتدالل او , املقصود

فمن يعتمد االدلـة العقليـة يف الوصـول , الكيفية املعتمدة يف االستدالل عىل اثبات املطلوب 

ومن يعتمـد , دلة النقلية فمنهجه نقيلومن يسلك مسلك اال, ملطلوبه العلمي فمنهجه عقيل

, ومـن يعتمـد عـىل االسـتقراء فمنهجـه اسـتقرايئ, عىل التجربـة يف بحثـه فمنهجـه تجريبـي

املـنهج (وهـذا املـنهج املـسمى , وبالتايل فالبد من منهج للـدليل املـستخدم إلثبـات املـدعى

 لمـي املـذكور لـذلكفيكاد ال يبتعـد كثـريا عـن املـراد مـن املعنـى االصـطالحي الع) الدرايس

 ان املنهاج املـدريس يف مفهومـه التقليـدي مجمـوع املعلومـات والحقـائق واملفـاهيم( قالوا 
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 املنهج املدريس وبرامج تعليم املوهوبني 

 واألفكــار التــي يدرســها الطلبــة يف صــورة مــواد دراســية اصــطلح عــىل تــسميتها املقــررات 

 .3)املدرسية

، ًج مفهوم واسع جدا يتـسع حتـى يكـاد أن يـشتمل عـىل كـل مـا تحتـوي البيئـةاملنه

الذي يشتمل عىل عنرص واحد من عنـارص املنهـاج األ وهـو كـم املعرفـة او " املقرر" بعكس 

  4.املحتوى

ّ يف اللغـات األجنبيـة الحديثـة إىل الكلمـة الالتينيـة Curriculumوتعود  كلمة منهج  ّ

Currere التي يتنافس فيها املتنافسون للوصول إىل نقطـة الفـوز )حلبة السباق(   وتعني   ,

ّا ما نظرنا إىل منهج أي مؤسسة تعليميـة نجـده بأنـه عبـارة عـن مجموعـة مـن الخطـط فإذ ّ ّ

ّوالنظم التي تؤلف وحدة كبرية تهدف إىل نقل التلميذ من محطة إىل أخرى عرب سلسلة مـن  ّ

ّويف داخــل املؤســسة , اإلرشــادات واملعــارف واملهــارات التــي تفيــده يف حياتــه يف املــستقبل 

ّميذ يتنافسون من أجل النجاح والتفوق يف املواد الدراسية  ّالتعليمية نجد التال ّ ّ5. 

                                                           
 21، ص 2009. ، دار املسرية، عامن7املناهج الرتبوية الحديثة ط: محمود مرعي،توفيق أحمد والحيلة،محمد3
 .تصميم املنهاج، وزارة الرتبية والتعليم اليمنية،اليمن): 1993( مرعي، توفيق أحمد وآخرون4

 .32ص , دار املريخ , الرياض , ّاملدخل يف إعداد املناهج الدراسية ): 1988(  وليد عبد اللطيف هوانة -5
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 املنهج املدريس وبرامج تعليم املوهوبني 

ّوقد تطور مفهوم املنهج يف قواميس اللغة األجنبية بشكل مستمر  ّ فقد كانـت كلمـة , ّ

ّوبهذا املعنى وردت هـذه الكلمـة ألول , ّ تعني املنهج الخاص بالجامعة Curriculumمنهج 

 يف Curriculumوردت كلمـة 1966ويف عـام  , 1856 طبعـة عـام )وبـسرت( ّمرة يف قـاموس 

ّسلسلة منظمة من الدروس أعدت للدراسة "  مبعنى )بانكروفت( قاموس  ّ "6  

 لجـود Dictionary of Educationّ         أما يف الطبعة الثالثة من قـاموس الرتبيـة  

Good فقد وردت لكلمة املنهج  , 1973  عامCurriculum 7 ثالثة تعريفات هي: 

ّأو املواد الدراسية التي تلزم للتخـرج , ّ مجموعة من املقررات -1"  ّ أو الحـصول عـىل , ّ

ّمثل مـنهج املـواد االجتامعيـة , ّدرجة علمية يف ميدان رئيس من ميادين الدراسة  أو مـنهج , ّ

 .ّالرياضيات

ّ خطة عامة شاملة للمواد التي ينبغي أن يدرسها التلميذ يف املدرسة ؛ ليحصل عـ-2 ىل ّ

 .ّ تؤهله للعمل مبهنة أو حرفة)شهادة( ّدرجة علمية 

                                                           
6-  Bancroft and Co (1966): Bancroft English Dictionary  , First published , London , S. W. 1.p 

92. 
  29ص , دار املعارف , القاهرة  , 3ط, املنهج وعنارصه ): 1991(  إبراهيم بسيوين عمرية -7
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 املنهج املدريس وبرامج تعليم املوهوبني 

ّ مجموعة من املقررات والخربات التي يكتسبها التلميذ يف املدرسة أو الكلية -3 ّ".  

ّوبذلك أصبح املنهج يعني الخربات التي تقدمها املدرسة لطالّبها للوصول إىل األهداف 

ّونظرا الختالف األهداف الرتبوية, ّالرتبوية  ً عىل مر العصور تبعا الختالف الفلسفات السائدة ً ّ

ّفقد تغريت داللة املنهج وتطورت وفق تغري هذه األهداف وتطورها ,  ّّ ّغري أننا ميكن أن منيز , ّ ّ

ّاألول ويدل عىل  املنهج مبفهومه التقليـدي , نوعني من معاين املنهج  ّ ّويـدل عـىل , و الثـاين , ّ

 .املنهج مبفهومه الحديث

  :وم القديم للمنهجاملفه

وهذا املفهوم يستمد مقوماته من الفكر القديم للرتبية الذي يحدد أهـدافها بـالرتكيز 

عىل الجانب العقيل للمتعلم أي انـه يهـتم فقـط بـاملحتوى مبـا فيـه مـن حقـائق ومفـاهيم 

إن العقل يسمو عـىل حـواس ( ومبادئ وحفظ املادة الدراسية ويستند إىل الفكر الذي يعترب 

 ولذا أصـبح دور الدراسـة محـصور يف تزويـد الطلبـة باملعلومـات وحـشو أذهـانهم )نساناإل

  .باملادة الدراسية
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 املنهج املدريس وبرامج تعليم املوهوبني 

 النقد املوجه ملفهوم املنهج التقليدي

 .ركزت املادة الدراسية إهتاممها عىل الناحية العقلية وأغفلت نواحي النمو األخرى. 1

 معارف واملعلوماتأكد املنهج املدريس عىل املنفعة الذاتية لل .2

 .والزم التلميذ برضورة تعلمها وحفظها

إقترصت عملية إختيار محتوى املادة الدراسية عىل مجموعـة مـن املختـصني يف  .3

 .املواد الدراسية

إنصب اإلهتامم عىل إتقان املادة الدراسية وأصبح تحقيق هـذا اإلتقـان غايـة يف  .4

 : مام أدى إىلذاته بغض النظر عن جدواه يف حياة التالميذ

إستبعاد كل نشاط ميكن ان يتم خارج غرف الدراسة، وميكن أن يسهم يف تنميـة  

وكذلك إستبعاد تنميـة اإلتجاهـات النفـسية . مهارات التلميذ الحركية ويزيد من ثقته بنفسه

 ).األهمية الكربى لكمية املادة املحفوظة(السليمة وإكتساب طرق التفكري العلمية 
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 املنهج املدريس وبرامج تعليم املوهوبني 

 .ح يف اإلمتحان وظيفة من أهم وظائف املادة الدراسيةإعتبار النجا 

وقد ساد هذا املفهوم طويال وال يـزال حتـى اآلن لـه أنـصار ومؤيـدون ونتيجـة لـذلك 

  -:ترتب ما ييل

 .اقتصار دور املدرسة باالهتامم بالجانب املعريف فقط -1

 تحدد دور املدرس بإيصال املعلومات إىل أذهان الطلبة فقط  عـن طريـق الحفـظ -2

 . والتلقني

  .إهامل الجوانب العلمية والتطبيقية للطالب -3

  .ازدحام املنهج باملواد الدراسية -4

عزل املدرسة عن املجتمع الن املدرسة ال صلة لها مبشكالت الطلبة واملجتمع وهـي  -5

  .ال تجعلهم قادرين عىل مواجهة املشكالت يف املستقبل
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 املنهج املدريس وبرامج تعليم املوهوبني 

  :املفهوم الحديث للمنهج

وبـدأ ,  للمنهج كرد فعـل للمفهـوم القـديم والتقليـدي للمـنهج جاء املفهوم الحديث

بدعوات من املـربني وفالسـفة الرتبيـة إىل أن يتـضمن املـنهج مـا وراء قاعـة الـدرس ليـشمل 

  .االهتامم بالجوانب املهارية والوجدانية للطلبة إضافة إىل الجوانب املعرفية

  :لذا فان احد الرتبويني يعرف املنهج الحديث بأنه

كل الخربات التي يكتسبها الطالب تحت إرشاف املدرسة وتوجيهها سواء كان داخـل ( 

  : ويف ضوء هذا املفهوم يرتتب ما يأيت)الصف أو خارجه

مل يعد االهتامم متحـددا بالناحيـة املعرفيـة بـل يراعـي املفهـوم الحـديث للمـنهج  -1

  .الجوانب املهارية والثقافية واالجتامعية للطالب

ًدة العلمية هـدفا بحـد ذاتهـا وإمنـا أصـبحت وسـيلة تـساعد يف تحقيـق مل تعد املا -2

  .عملية منو الطالب

املدرسة أصبحت هنا جزء من املجتمع فهي تنسق جهودها مع البيت واملؤسـسات  -3

  .ًاألخرى لغرض بناء الطالب بناء متكامالً
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 املنهج املدريس وبرامج تعليم املوهوبني 

ي تحرر املدرس من املنهج الضيق الذي يحدده يف مجال واحد وأصبح دوره تـوجيه -4

  .وإرشادي ومساعد للطالب يف تنمية قدراته املختلفة

الحياة املدرسية يف ظل هذا املنهج حيـاة مـشوقة ومحبوبـة للطالـب وتـساعده يف  -5

  .تكوين شخصيته وتنمية معارفه وقدراته

  :املنهجمفهوم تنظيم 

 ويهتم بوضع املعارف والحقائق بحيث يبنى بعضها مع : التنظيم املنطقي للمنهج:أوال

البعض اآلخر بصورة ارتباطيه وتكون األساس ملا بعدها أي جعل املوضوعات مقدمات لنتائج 

والتنظيم املنطقي يهتم باالتـساق الـداخيل لألفكـار والوحـدة , تشتق منها موضوعات أخرى 

 . الداخلية للامدة الدراسية

  : التنظيم النفيس للمنهجً:ثانيا

 ويجب اإلشـارة إىل إن ،وميول الطلبة وخرباتهميهتم بربط املادة الدراسية باهتاممات 

املناهج السابقة كانت تركز عىل التنظيم املنطقي فقط غافلـة التنظـيم النفـيس لـذا ظهـرت 

الدعوة إىل التنسيق بني التنظيمي ألن التنظيم املنطقي مهم للحفاظ عىل موضوعية وعلمية 

ب تعلـم وفهـم املـادة املعرفيـة املادة الدراسية والتنظـيم النفـيس مهـم ليـسهل عـىل الطالـ

  .املرتبطة بحياته اليومية
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 املنهج املدريس وبرامج تعليم املوهوبني 

 :املنهج مبفهومه الحديث 

وجـاءت هـذه , وردت يف كتب املناهج تعريفات عديـدة للمـنهج مبفهومـه الحـديث 

ًبل نستطيع القول إن بعضها كان متطابقا , ّالتعريفات متقاربة إىل حد بعيد  مجموعة "فهو , ّ

ّوالفنيـة التـي تخططهـا املدرسـة , ّوالرياضـية , ّوالثقافيـة , ّجتامعية واال, ّالخربات الرتبوية  ّ ّ ,

ًوتهيئها لتالميذها ؛ ليقوموا بتعلمها داخل املدرسـة أو خارجهـا بهـدف إكـسابهم أمناطـا مـن  ّ ّ

ومـن خـالل , ّالسلوك أو تعديل أو تغيري أمناط أخرى من السلوك نحو االتجاه املرغوب فيـه 

ّشطة الالزمة واملـصاحبة لـتعلم تلـك الخـربات مبـا يـساعدهم يف إمتـام مامرستهم لجميع األن

 .8" ّمنوهم 

ّالثقافية والرياضية واالجتامعية والفنية التـي ( ّمجموع الخربات الرتبوية  " عرف بأنهو ّ ّ ّّ

ّتهيئها املدرسة لتالميذها داخل املدرسة وخارجها بقـصد مـساعدتهم عـىل النمـو الـشامل يف 

ّلجسمية  والعقلية واالجتامعية واالنفعالية جميع النواحي ا ّ ّ ًوتعديل سلوكهم طبقا ألهدافها , ّ

 .9" ّالرتبوية 

                                                           
 .11 ص, دار نهضة مرص  , القاهرة , ّأساسيات املناهج ): 1976( فؤاد سليامن قالدة -  8
 .11ص , دار صفاء للنرش والتوزيع  , ّعامن , تخطيط املنهج وتطويره ): 1990(و شفيق القايد ,  هشام الحسن -  9
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 املنهج املدريس وبرامج تعليم املوهوبني 

أو املامرسات املخططة والهادفـة التـي ,أو األنشطة ,  كّل الخربات كام تم تعريفه بأنه

ّتوفرها املدرسة ملساعدة املتعلمـني عـىل تحقيـق النتاجـات التعليميـة املنـشودة بأفـضل مـا  ّ

  10. تطيعه قدراتهم سواء كان ذلك داخل قاعة الدرس أو خارجهاتس

ّ مجموعة من الخربات واألنشطة التي تقـدمها املدرسـة ً:من التعريفات الحديثة أيضاو

ّالـذي يـؤدي إىل , بقصد مساعدتهم عىل النمو الـشامل املتكامـل , للتالميذ داخلها وخارجها 

ويجعلهم يبتكرون حلوالً مناسبة , ومجتمعهم ويضمن تفاعلهم مع بيئتهم , تعديل سلوكهم 

 . 11ملا يوجههم من مشكالت  

ّوبذلك فإن املفهوم الحديث للمنهج يتصف بالخصائص اآلتية ّ: 

ّيشتمل املنهج الحديث عىل جميع الخربات واألنشطة الصفية وغري الـصفية  .1 ّ

دة ّوتـرشف عـىل تنظيمهـا ؛ مـن أجـل تحقيـق أهـداف محـد, ّالتي تقدمها املدرسة 

ــواحي  ــف الن ــن مختل ــتعلم م ــة امل ــشتمل تنمي ــرضورية, ّت ــارات ال ــسابه امله  ّوإك

ّوزرع القــيم واالتجاهــات اإليجابيــة نحــو ذاتــه , ّ ملجابهــة تحــديات الحيــاة   ونحــو, ّ

 

                                                           
 .12ص , دار األمل , إربد ,  ) ّنظرياتها, تطويرها , أسسها (املناهج ): 2000(وآخرون , ّ  هاشم  السامرايئ -10
 . 20ص , مرجع سابق ,  املعارص ّاملنهج املدريس) 2005( حسن جعفر الخليفة -  11
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 املنهج املدريس وبرامج تعليم املوهوبني 

والعمل عىل تعـديل سـلوكه مبـا يتوافـق واملعـرف واملهـارات , ّونحو العامل برمته ,  اآلخرين 

 .والقيم املكتسبة

ّفمن الواضح أن تلك الخـربات املتنوعـة التـي يـشتمل , تشاريكّ يف إعداده العمل ال .2 ّ

عليها املنهج الحديث ال تستطيع جهة واحدة بعينها إعدادها واختيارهـا ؛ ولـذلك يـشرتك يف 

ّوضع تلك الخربات عدد كبري من األكادمييني والرتبويني واملعلمني من مختلـف التخصـصات  ّ ,

إضافة إىل عينة من الفئة التي يـستهدفها , أرباب العمل واالقتصاد و, ورجال الفكر والسياسة

ّوبـذلك فـإن املـنهج , وبعض أولياء األمـور مـن ذوي الثقافـات املختلفـة واملتفاوتـة , املنهج 

ّالحديث يعد بأسلوب تشاريكّ تعاوين من الجهات التي يعنيهـا األمـر كافـة  ّ وبـشكل يحّقـق , ّ

 .تالتوازن والتكامل بني الخربا

ومـا , ّيستند املنهج الحديث إىل رؤية واضـحة تراعـي الفلـسفة الرتبويـة الـسائدة  .3

ّونظريات التعلم ؛ وما يناسـب منهـا لكـّل فئـة عمريـة , ّأكّدته العلوم النفسية  ومـا أثبتتـه , ّّ

ّالدراسات الرصينة يف مجايل التعلم والتعليم ؛ لتحقيق أفضل منو متكامـل للمـتعلم   وذلـك , ّّ

ّل تنويع الطرائق واألساليب التدريسية والتقوميية من خال وتـوفري , ّومراعاة الفروق الفردية , ّ

ّبيئة تعليمية تعلمية آمنة وجاذبة ّّ. 
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 املنهج املدريس وبرامج تعليم املوهوبني 

ّوال سـيام , ّيسعى املنهج الحديث إىل توظيف املبتكرات العلمية لتحقيـق أهدافـه  .4

واسـتغالل شـبكة , لحديثـة ّومـصادر الـتعلم ا, ّتلك املبتكرات املتعلقة بتكنولوجيـا التعلـيم 

ّاالتصاالت الدوليـة للحـصول عـىل أحـدث مـا يـستجد يف مجـال العلـوم الرتبويـة والنفـسية  ّّ ّ ّ

 .ّواألكادميية

وتلبيـة , وتعزيز قيمه وثقافتـه , يعمل املنهج الحديث عىل مراعاة املجتمع وقيمه .5

تنفـتح املدرسـة ولـذلك , ّمن خالل ربط مخرجات التعليم مبتطلبات سوق العمـل , حاجاته 

ّعىل البيئة لتعرف ما يتوافر فيهـا مـن مـصادر إضـافية للـتعلم  ّ ّومـا تواجهـه مـن تحـديات , ّ

ويف الوقـت نفـسه , فتفيد املدرسة مـن البيئـة , ّوما تزخر به من قيم وتوجهات , ومشكالت 

وإحـداث , وحـّل مـشكالتها , ّتعمل عىل إمدادها مبخرجـات بـرشية يـسهمون يف تطويرهـا 

 .ّوهذا ما يؤكّد الصفة االجتامعية للمنهج الحديث, ّيري اإليجايب فيها التغ

ّيؤكّد املنهج الحديث رضورة العمـل الجامعـي التعـاوين املـشرتك  .6 ّويقـدر اإلبـداع , ّ

ّالفردي ؛ ويعمل عىل إكساب املتعلم مهـارات جديـدة تتعلـق بـالتعلم الجامعـي  ّ ّ ّ ّوالـتعلم , ّ

ّوالتعلم الذايت, ضمن الفريق  ّكام يعمل عىل إكساب املتعلم قيم قبول اآلخر واحرتام رأيـه ,   ّ

ّوالعمل الشوري الدميقراطي , ّوتقبل النقد ,  ّوتحمـل املـسؤولية , واالعتامد عـىل الـذات  , ّ ّ ,

  .ّواحرتام العمل اليدوي
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 املنهج املدريس وبرامج تعليم املوهوبني 

ّيعمل املنهج الحديث عىل ربط ما هو نظري مبا هو تطبيقي  .7 من خـالل النـشاط , ّ

 .ّوتحويلها إىل خربات مربية, هادف ؛ وذلك من أجل تعزيز الخربات ّاملدريس ال

ّيهتم املنهج الحديث مبختلف مستويات املجـال املعـريف  .8 ويركّـز عـىل املـستويات , ّ

ّومهارات التفكري العلمي والناقد واإلبداعي ؛ لالنتقال باملتعلم مـن االهـتامم , العليا للمعرفة  ّ ّ

 .الهتامم بطريقة البحث يف هذه البنية من أجل تطويرهابواقع املعرفة وبنيتها إىل ا

 :ّالعوامل التي أسهمت يف تطور مفهوم املنهج

ّالتغريات الثقافية واالجتامعيـة الناتجـة عـن التطـور العلمـي والتكنولـوجي   .1 ّ ّ ّ ّ ومـا , ّ

ّترتب عليها من تغريات يف القيم واملفاهيم واالتجاهات والنظرة إىل الحياة واإلنسا  .نّّ

ومـا , ّ التغري الـذي طـرأ عـىل أهـداف الرتبيـة نتيجـة التغـريات الـسابقة     .2

 ّورضورة مواكبتهــا التطــورات, ّاســتتبع ذلــك مــن تغــري النظــرة إىل وظيفــة املدرســة

 ّوال سـيام ميـدان علـم الـنفس والعلـوم ,  التي حصلت يف ميـادين العلـوم املختلفـة 
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 املنهج املدريس وبرامج تعليم املوهوبني 

ّالرتبوية واالجتامعية  , ّحاجات املجتمع إىل القوى البرشية القادرة عىل النهوض بـه وتلبيتها , ّ

 .والوفاء بأهدافه

ّ نتائج البحوث والدراسات الرتبوية التي سلطت الضوء عـىل نـواحي القـصور يف     .3 ّ

 .وأوصت بتطويره واألخذ باملفهوم الواسع للمنهج, ّاملنهج التقليدي 

ّومتطلبات كّل , ّوخصائص منوه , ّ املتعلم  نتائج البحوث والدراسات التي تناولت    .4

ّوسـيكولوجية تعلمـه , وحاجاتـه وميولـه , ّمرحلة من مراحل هـذا النمـو  ّوطبيعـة عمليـة , ّ

ّكـّل ذلـك أدى إىل إعـادة النظـر بأهـداف املـنهج , ّوالنظريـات التـي تناولتهـا , ّالتعلم ذاتها 

فلـم , وأسـاليب تقـويم , وأنشطة  , ئل ووسا, وطرائق , ّومكوناته األخرى محتوى , ّالدرايس 

ّيعد املنهج التقليدي الذي يهدف إىل تنمية الجانب املعريف قادرا عـىل تنميـة املـتعلم تنميـة  ً ّ

ّوأصبح مـن الـرضوري إعـادة , تلك التنمية التي دعت إليها الرتبية الحديثة , شاملة متكاملة 

ّم التقليدي الضيق إىل مفهوم حديث أرحـب واالنتقال به من املفهو, ّالنظر باملنهج املدريس   ّ

 .وأوسع وأشمل

ّفهـو انعكـاس للواقـع الفكـري واالجتامعـي , ّطبيعة املنهج الرتبوي نفسه .5 ّ

ــوي ــنهج الرتب ــذ امل ــي أن يأخ ــن الطبيع ــايل فم ــع ؛ وبالت ــة واملجتم ــسائد يف البيئ ّال ّ 
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حدثة يف املجتمـع نتيجـة ويسعى إىل تحقيق األهداف املست, ّ التغريات الحاصلة يف الحسبان 

ّالتحوالت الثقافية والفكرية  ّ بـل هـو عامـل تغيـري , ًوليس املنهج تابعـا للمجتمـع فحـسب , ّ

ّوبالتايل فهو املحرض واملهيئ لعملية التغيـري االجتامعـي ؛ بحيـث يتـيح , ّوتطوير مستمر له  ّ ّ ّ

ّللمجتمع توظيف املستجدات العاملية لـصالحه  بح العـامل فيـه قريـة ّوال سـيام يف عـرص أصـ, ّ

ّفالعالقة بني املنهج واملجتمع عالقة تفاعلية متبادلة ومستمرة,  صغرية  ّ.  

 :ّمكونات املنهج مبفهومه الواسع

ّ عـىل املقـررات الدراسـية فحـسب )الحديث( مل يقترص املنهج مبفهومه الواسع  كـام , ّ

ّكان املنهج التقليدي الضيق  ّ بالعملية التعليميـة التعلميـة بل اشتمل عىل كّل ما له عالقة, ّ ّ ّّ ,

, الكتـب واملراجـع , املحتـوى ,  ّاملقـرر ,  األهـداف :ّفهو يشتمل عىل مكونـات عديـدة هـي

ّالوسائل واملواد التعليمية , طرائق التدريس وأساليبه , النشاطات  املرافق , أساليب التقويم , ّ

ّوسنتطرق إىل هذه املكونات عند حديثنا , ّاملدرسية   .ّعن مكونات املنهجّ
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 املنهج املدريس وبرامج تعليم املوهوبني 

 ً:املنهج بوصفه نظاما

القـرن ( ّمل يعرف املنهج عـىل أنـه علـم ومجـال للدراسـة إالّ يف بدايـة القـرن املـايض 

ّحيث تتابعت النظريات واالجتهادات الرتبوية يف سبيل تطوير املـنهج  " )العرشين وإيجـاد , ّ

كـاد يكـون هـو الـسائد يف مجتمـع ّونتيجة لتلك الجهود الرتبوية برز لدينا نظـام ي, نظام له 

ّت وعمليـات ومخرجـات وتغذيـة ّويتمثـل هـذا النظـام للمـنهج يف مـدخال, العرص الحـارض 

  12"راجعة

ّوقد انتقل مفهوم النظام من العلوم البيولوجية التي اهتمـت بجـسم الكـائن الحـي  ّ ّ ,

, ّالنظام الدوري , ّالنظام الهضمي  ( Systemّوما يتضمنه من أجهزة أو أنظمة مفردها نظام  

واألسـاس  " , ّإىل العلوم الرتبويـة ...) .ّالنظام العصبي  إلخ, ّالنظام اإلخراجي , ّالنظام التنّفيس 

ّيف مصطلح النظام أنه يتكون من مجموعة من األجزاء أو املكونـات التـي تـرتبط فـيام بينهـا  ّ ّ

ّارتباطا عضويا وثيقا بحيث يؤثر كّل منها يف غريه  ً ً  .13" ّتأثر به  وي, ًّ

                                                           
ّرؤى مـستقبلية يف مناهجنـا الرتبويـة ): 1995(ّ اليـافعيالـلــه  عيل عبـد - 12 دار الثقافـة للطباعـة والنـرش , قطـر , ّ

 .17ص , والتوزيع 

 .12ص , دار األمل , إربد , ,  املناهج املعارصة , ) 1996( الدمرداش عبد املجيد رسحان -  13
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ّومصلح النظام يف املنهج يعني أنه يتـشكل مـن مجموعـة مـن العنـارص أو املكونـات  ّ ّ

, األنـشطة , الوسائل , الطرائق , املحتوى , األهداف ( املرتابطة املتشابكة املتفاعلة فيام بينها 

ّبحيث يؤثر  كّل مكون يف بقية املكونات ويتأث , )....أساليب التقويم إلخ ّّ  .ر بهاّّ

ّإن األخذ باملدخل املنظومي يف علم املنهج  ال يقتـرص عـىل حتميـة الـرتابط والتكامـل  ّ

ًوالتي يشكل كّل منها نظامـا أصـغر ضـمن منظومـة , ّوالتشابك بني مكونات منظومة املنهج  ّ

, ّوإمّنا يتجـاوز ذلـك إىل تبـادل العالقـة والتـأثر والتـأثري بـني منظومـة املـنهج ككـّل , املنهج 

ّفاملنهج كنظام هو مكون واحد مـن نظـام آخـر أكـرب  , املنظومات األخرى األكرب ذات الصلة و

 ...وهكذا, ّوالرتبية بدورها مكون من نظام أكرب هو املجتمع , هو الرتبية 

ّوبذلك يتضح أن املنظومة دامئة التفاعل والتأثر والتأثري بني املنظومـات األصـغر التـي  ّ ّ

 .نظومات األكرب التي هي جزء من شبكتها وبنيتهاوامل, تنضوي يف بنيتها 

ــا  ــشكل منه ــي تت ــارص الت ــات والعن ــن املكون ــة م ــة املنظوم ــن أهمي ّوال تكم ّ ــا, ّ  وإمّن

ــا للوصــول إىل نتاجــات ذات  ــات فــيام بينه ــا يف مــدى تفاعــل هــذه املكون ّ تكمــن أهميته ّ 
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 املنهج املدريس وبرامج تعليم املوهوبني 

ّمعايري حددت سلفا يف األهداف التي يتوخى تحقيقها من تفاعل ه ً ومـن هنـا , ّذه املكونات ّ

ّميكن تشبيه املنظومة مبعمل أقيم إلنتاج مادة معينة  ّثـم , ّذات مواصفات ومعايري محددة , ّ

ّزود هذا املعمل باملواد والخامات األولية إلنتاج هذه املادة  ّّ ّووفرت الرشوط الالزمة لتفاعل , ّ

ّيـتم الوصـول إىل اإلنتـاج , ل املعمـل ّونتيجة لتفاعل هذه املواد فيام بينها داخـ, ّهذه املواد 

ّفإذا كانت املادة املنتجة ال تفي باملواصفات واملعايري املحددة , ّاملحدد  ّكان ال بد من إعادة , ّ

ّالنظر بهذه املعايري أو إعادة النظر باملواد األولية  أو إعادة النظر بالرشوط التـي حـدثت يف , ّ

ّظلها التفاعالت بني املواد األولي ّ وبـذلك , وهذا ما يعرف بالتغذيـة الراجعـة , ة داخل املعمل ّ

ّميكن القول بأن املنهج كمنظومة يتكون من املكونات اآلتية ّ ّ:  

ّاملعلم والتلميذ واألهداف واملحتـوى والطرائـق والوسـائل واألنـشطة  وأسـاليب  -1

 ).مدخالت املنهج( ّالتقويم وتسمى 

رتهـا  املدرسـة بـني تلـك ّالتفاعالت التي تجري ضمن الرشوط التي وف -2

ّوال سيام بني املعلم وما لديه من معلومات وما يستخدمه من طرائـق , ّاملكونات 

وما يـستخدمه مـن , ّوما يوفره من أنشطة , ّوأساليب ووسائل وعالقات إنسانية 

ّوتفاعـل مـع املعلـم , ومـا يقـوم بـه مـن نـشاط , وبني التلميذ , أساليب تقويم 

 نـشاط, مراجـع , كتـب ( ّر الـتعلم  املتـوافرة يف املدرسـة ومـع مـصاد, وزمالئه 
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 املنهج املدريس وبرامج تعليم املوهوبني 

ّ تعلمي تعاوين  ّ ّعالقات صفية ومدرسـية وغـري ذلـك, ّوتعلم ذايت , ّ ( ّوهـذا مـا يـسمى بــ  , )ّ

 ).ّالعمليات

ّاملعلومات واملهارات واالتجاهات والقـيم التـي اكتـسبها التلميـذ نتيجـة مـروره  -3

 ).املخرجات( ى بـ ّوهذا ما يسم, بالتفاعالت السابق 

ًالتأكّد من مدى اكتساب التلميذ املعلومات واملهارات واالتجاهات والقـيم وفقـا  -4 ّ

ّتــم تعزيــز املــدخالت , فــإذا تحّققــت األهــداف كــام هــو مطلــوب , لألهــداف املوضــوعة 

 ّفال بد من العودة إىل املدخالت أو, ّأ ما إذا مل تتحّقق األهداف كام هو مطلوب , ّوالعمليات 

ّوتحــسينها ؛ مــن أجــل أن يــتم , أو يف بعــضها ؛ لتعــديلها , وإعــادة النظــر فيهــا , ّالعمليــات 

 ).التغذية الراجعة( ّوهذا ما يسمى بـ , الوصول إىل املخرجات بالشكل املطلوب 

ّإن فعالية منظومة املنهج تقاس بدرجة التطابق بني مخرجاتها واألهداف التي حددت  ّ ّ ّ

بحيـث تـستطيع تطـوير , ّكام تتحـدد مـن مرونتهـا , املنظومة من أجلها والتي بنيت , ًسلفا 

ّمكوناتها لتواكب ما يستجد يف مختلف املؤثرات التـي تـؤثر يف املـنهج  ّ ّ سـواء أكانـت هـذه , ّ

ّاملؤثرات داخلية من بنية املنهج ذاته   . ّأم خارجية من املنظومات األخرى األكرب, ّ
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 املنهج املدريس وبرامج تعليم املوهوبني 

ًإن مفهوم املنهج بوصفه نظاما  ّيقتيض منا النظر إليه نظرة شـاملة ال تغفـل املـؤثرات ّ ّ

ّالداخلية والخارجية التي ال تنفك تؤثر يف املـنهج  ّ ّ , ّوتـرتك بـصامتها البينـة فيـه , ّومكوناتـه , ّ

ّوبذلك فإنها دامئة التغري والتطور ؛ التصافها بالحيويـة والديناميـة  ّ ّ فهـي انعكـاس ملنظومـة , ّ

ّمنظومة دامئة التغري والتطوروالحياة , الحياة ذاتها  ّ.                  

 : املنهج الظاهر واملنهج املسترت أو الخفي-1

ّيرتدد يف علم املناهج ما يعرف باملنهج املسترت أو الخفي واملنهج الظاهر أو الرسمي   ّ ّ ,

ّولإلجابة عن هـذا الـسؤال نـرى أن التـسمية تـدل عـىل املـسمى, فام املقصود بكّل منهام  ّ ّ , 

ّفاملنهج الظاهر  أو الرسمي هو املنهج الذي صمم بشكل مدروس ومقصود لتحقيق أهـداف  ّ

ّمعينة معرفية ومهارية ووجدانية  ّ ّوبالتايل فإن معظم ما يكتـسبه املتعلمـون يكـون نتيجـة , ّّ ّ

ّلتفاعلهم املنظم واملخطط مع مكونات ذلك املنهج  ّ ف ّإالّ أننا نكتش , )املنهج الظاهر( وهو , ّ

ّأن مثة خربات أخرى اكتسبها املتعلمون مل يتضمنها املـنهج الظـاهر أو الرسـمي  ّ ّ ّ ّومل يخطـط , ّ

 ّفمن أين اكتسب املتعلمون هذه الخربات ؟ , الكتسابها 
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 املنهج املدريس وبرامج تعليم املوهوبني 

ّوتفـاعلهم مـع البيئـة املدرسـية , ّإن تفاعل التالميذ فيام بينهم داخل الفصل وخارجه 

ًوكأن تعلام , ّات جديدة مل تقصد املدرسة إكسابهم إياها ّبكلّ مكوناتها ومرافقها أكسبهم خرب ّ ّ

ّهذا التعلم غري املقصود هو املسؤول عـن الخـربات املكتـسبة , حدث خارج سيطرة املدرسة 

ّخارج نطاق املنهج الرسمي هو ما يعرف باملنهج املسترت أو الخفي ّ. 

ّ املنهج الرسمي واملنهج الواقعي- ّ: 

ّاملنهج الرسمي كام وض ّحناه يف الفقرة السابقة هو املنهج الذي صمم بـشكل مـدروس ّ

ّومقصود لتحقيـق أهـداف معينـة معرفيـة ومهاريـة ووجدانيـة  ّ ّأمـا املـنهج الـواقعي فهـو , ّّ ّ

فقد يكون هناك اختالف واضح بني , ّالصورة الحقيقية للمنهج عند تطبيقه عىل أرض الواقع 

ّما ورد يف املنهج الرسمي وما يطبق فعالً , وقد يظهر التقـارب واالنـسجام ,  عىل أرض الواقع ّ

ّبل قد يبدو ما يطبق عىل أرض الواقع هو املنهج الرسمي كام وضع  ويعـود , ّبكّل مكوناتـه , ّ

ّالسبب يف التفاوت بـني املنهجـني الـواقعي والرسـمي إىل مـستوى فهـم كـّل فـرد يف امليـدان  ّ

ــه  ــمي وأهداف ــنهج الرس ــضمون امل ــوي م ّالرتب ــضمنهود, ّ ــا ت ــده م ــته أو تأيي ــة حامس  ّرج

ّوليك تزول الهوة بني املنهجـني البـد مـن اسـتمرار التواصـل بـني مخططـي, ّ املنهج الرسمي  ّ ّ 

 ًوقـد ذكـر  جالتهـورن نقـالا عـن,  املناهج ومـصمميها والقـامئني عـىل تنفيـذها يف امليـدان 
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 املنهج املدريس وبرامج تعليم املوهوبني 

ّ بحيث تقلـل الهـوة الفاصـلة ّ مولني دبارك عدة أمور ميكن أن ترفع من مستوى تطبيق املنهج  ّ

ّأي بني املنهج الرسمي واملنهج الواقعي , ّبني النظرية والتطبيق   :وهي, ّ

ّتوفري املواد التعليمية املساعدة للمنهج الجديد -1 ّ. 

ّتشجيع مديري املدارس عىل تحمل مسؤولية تطبيق املنهج الجديد يف مدارسهم  -2 ّ

 .ّوإعطاؤهم التدريب الرضوري لذلك, 

 .واقتناعهم به, مديري املدارس املنهج الجديد ّتبني  -3

 .ّتهيئة الفرص للمعلمني لتبادل الرأي حول املنهج الجديد -4

 تأييد .ّتدريب املعلمني عىل املنهج الجديد, ّمساهمة املعلمني يف املنهج الجديد  -5

 .14 " .املجتمع للمنهج الجديد

 

 

                                                           
ّمكتبة الـشقري  , الرياض , ّتخطيط املناهج وتطويرها من منظور واقعي ):1998(ّمد مسلم  الحاريث   إبراهيم أح- 14
 .142ص , 
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  : تخطيط املنهج-

عبـارة  " :فهـو عنـد بعـضهم,  بشكل مسهب تناول الرتبويون مصطلح تخطيط املنهج

واختيـار , تحديد األهـداف ( من حيث التصميم , ّعن تصور ملا ينبغي أن يكون عليه املنهج 

وكــذلك الــصورة التــي يجــب أن يكــون عليهــا تنفيــذ املــنهج  جميــع  , )املحتــوى وتنظيمــه

ّإلضافة إىل عملية التقويم التي با , )ّأو امليدان الرتبوي, ّاملامرسات الخاصة مبعالجته يف الواقع 

ّمن حيث تحديد أساليب التقويم التـي توضـح العائـد التعليمـي , يجب أن يراعيها املنهج  ّ /

ّالتعلمي لدى الطالّب ؛ لإلستفادة من ذلك يف تحسني املنهج وتطويره  ّ"15 

ّوعرفه السامرايئ وزمياله بأنه ّ ّ بتـداء مـن ا, ّجميع العمليات الالزمة للتخطيط نفسه  " :ّ

 .16").املنهج( إىل أن يصل إىل كتابة الوثيقة أي , ّتلك الفكرة التي تخطر ببال اإلنسان ليخطط 

                                                           
دار , ّعـامن , مرجـع سـابق , ّاملنهج املدريس املعارص ): 2004(ّ محمد إبراهيم الـلـهوعبد,  جودت أحمد سعادة - 15

 .457ص  , 4ط , ) ّنارشون وموزعون(الفكر 

ّمرايئ   هاشم السا-16  .147ص , مرجع سابق , ) ّنظرياتها, تطويرها , أسسها (املناهج ): 2000(وزمياله  , ّ
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ّفاملقصود بتخطيط املنهج هو كّل الخطوات والعمليات التي يقوم بـه خـرباء املنـاهج 

ّلوضع منهج يتصف باملعايري  السائدة املعتمدة للمنهج يف مجتمـع معـني   , ّويف زمـن معـني, ّ

ّوتتشكل هذه العمليات والخطوات من ّ:  

 .وتحليله, دراسة الواقع  -

 .ّصوغ األهداف العامة للمنهج -

ّاختيار املوضوعات العامة امللبية لألهداف - ّ. 

ّترجمة املوضوعات إىل خربات تفصيلية تتسم اختيار بالدقـة والـشمول - ّ وتنظيمهـا , ّ

 .وتنسيقها بشكل يحّقق الربط والتوازن والتتابع

  .يار األساليب الوسائل والنشاطات وأساليب التقويم املناسبة لتلك الخرباتاخت -

ّوجمع املالحظات امليدانية حول املنهج املجرب, تجريب املنهج  - ّ. 

ّإعادة النظر مبكونات املنهج وفق املالحظات امليدانية يف مدارس التجريب - ّ. 
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 .ومتابعة تقوميه وتطويره, تعميم املنهج  -

ّ عملية تخطيط املنهج عملية شاملة يتضمن معناها كّل ما يتعلق بهندسة ّوبالتايل فإن ّ ّ ّ

   .وتقوميه, وتطويره , وتنظيمه , وبنائه , املنهج 

ّ هي العملية التي يتم عن طريقهـا :Curriculum Development(تطوير املنهج  - ّ

ّتحديد الكيفية التي سيتم بها تشييد املنهج والتي تعتمد عىل الجوانب ا  :لتاليةّ

  د ـ األهداف ؛ .ج ـ املعرفة.ّ ب ـ املتعلم.أ ـ طبيعة املجتمع

فبنـاء , ولذا يلزم أن يكون هناك تكامل بني البناء والتطوير، وال ميكـن إغفـال هـذا التكامـل 

ّبينام تتوجه عملية تطوير املنهج نحـو كيفيـة تـشييد , املنهج عملية ترتكّز عىل املنهج نفسه 

ّبـل تـتم عـىل , ّالبناء والتطوير ليست عمليات تتابعية من الناحية الزمنية فعمليات , املنهج 

 .التوازي فيام بينها

 Curriculum Improvement تحسني املنهج  -

 –ّبعد أن يتم بناء املنهج وتطويره تـأيت مرحلـة التطبيـق والتجريـب التـي تواكبهـا  

ــة  ــة التقــويم -ّحتــى النهاي  , ّاط قــوة املــنهج حيــث تظهــر مــن خاللهــا نقــ, ّ عملي
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ّوهنا تبدأ عملية تعزيز نقاط القـوة , ونقاط ضعفه  وهـذه , وتجـاوز نقـاط الـضعف , ّ

ّالعملية هي عملية تحسني  وبذلك نحصل عـىل املـردود الـذي يـستفاد منهـا يف إعـادة ،ّ

ّ ثم يطبق مـا يـتم ،،النظر يف علميات التشييد والتطوير ويف عمليات املراجعة والتحسني ّّ

ّ وتستخدم املعلومات التي يتم الحـصول عليهـا نتيجـة ،ّصل إليه عىل أساس تجريبيالتو

 .هذا التجريب؛ بهدف املزيد من البناء والتطوير وتعديل أساليب التحسني والتطبيق

 Curriculum engineeringهندسة املنهاج  -

ًهذا املصطلح حديث نسبيا يف ميدان املناهج باملقارنة باملصطلحات السابقة وعـادة  , ّ

ّما يرتبطهذا املصطلح بعمليـة بنـاء املـنهج عـىل أنـه نظـام  ّحيـث يعـرف بوشـامب , ّ

ّهندسة املنهج بأنها كـّل العمليـات الالزمـة لجعـل املـنهج كنظـام يـؤدي وظيفتـه يف  ّ ّ

 .17املدرسة 

                                                           
17 -    - Beauchamp , George:(1981): Curriculum Theory ,4Ed , Itasca , Illinois , Peacock 

Company , p141. 



 
 

 

36 
 

 املنهج املدريس وبرامج تعليم املوهوبني 

 نظريات املنهج املدريس  

يـة الرتبويـة هناك اتفاق عام بـني املـربني عـىل أن نظريـة املنهـاج تنطلـق مـن النظر

ٍالسائدة يف املجتمع، ولكنهم يختلفون فيام بينهم عـىل تعريـف عـام لهـا إذ يـرى كـلُّ مـرب 

املنهاج كمفهوم وحقل تربوي حسب فلسفته الرتبوية التـي يـؤمن بهـا، وخرباتـه الشخـصية 

العملية والحياتية، األمر الذي  جعل تعريفاتهم لنظرية املنهاج مختلفة بـاختالف فلـسفاتهم 

 .18نوعهاوت

 :النظرية املوسوعية:اوال

ــا  ــادى به ــي ن ــشاملة الت ــة ال ــة او املعرف ــة اىل مقــوالت الحكم ــد جــذور هــذه النظري متت

 والتي ازدهرت بفضل مقرتحـات اصـحاب دوائـر املعـارف الفرنـسيني وقـد نـادى 1670كومينيوس

 صحيحة ليس اصحاب هذه النظرية بان عىل كل انسانان يتعلم تعليام كامال ويتم تشكيله بصورة

يف امر منفرد من االمور او بعـض منهـا ولكـن بجميـع االسـاليب والوسـائل لـيك يـستنري باملعرفـة 

والحكمة الحقيقية وندى اصحاب هذه النظريـة بـسمو العقـل عـىل الـوحي واعتقـدوا ان الـدين 

 يـربط العقــل بـسالسل الجهــل وان سـعادة االنــسان تكمـن يف تطــوير ذهنـه ليكتــشف الحقيقــة

 

                                                           
ريس العلوم،دار الفرقان،، عـامن ص اتجاهات معارصة يف مناهج واساليب طرق تد):1994( نشوان،يعقوب حسني 18

76. 
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 املنهج املدريس وبرامج تعليم املوهوبني 

ترب نرش املعرفة وتطوير العقل البرشي عامالن رضوريـان لتقـدم الجـنس البـرشي حيـث  واع

يرى اصحاب هذه النظرية ان كل معارف العامل الحقيقي مفيدة وينبغي ان يتضمنها املـنهج 

وذلك من منطلق انه لو ترك االمر للعقـل وحـده الضـطرد التقـدم والرقـي ولوصـل االنـسان 

عي ان تتحول الرتبية اىل نشاط ذهني من جانب كل من املـتعلم ملبتغاه لذلك كان من الطبي

واملعلم الن املعرفة هي الخري االسمى لذا فانه البد ان يتم تدريب املعلمني عىل الطرق التي 

يعبؤون بها رؤوس الصغار باملعلومات حيث تحولت املدارس اىل حوانيـت للمعرفـة وتحـول 

هج باملواد الدراسية ازدحاما هـائال مـام ادى اىل نـرش املعلمون اىل عامل فيها وازدحمت املنا

سلسلة من كتب املطالعة العلمية من اجل اكتساب حقائق العلم دون اغفال أي جـزء منهـا 

واصبحت الكتب املدرسية عىل شكل قواميس ودوائر معـارف ويـرتك التالميـذ فيهـا ينقبـون 

عـارف خـصوصا طلبـة املـدارس ويبحثون بأنفسهم وبنشاطهم الخاص عىل ما يريدونه من امل

الثانوية ولقد اثرت هذه النظرية عىل مناهج املدارس الثانوية االمريكية وشامل اوربا ورشقها 

 يف القــرن التاســع عــرش واثــرت عــىل املامرســات العمليــة داخــل صــفوف املــدارس الثانويــة

 لغـات حتى اصبح املنهج يتكون من عرش مواد فـاكرث وقـد فـضل اصـحاب هـذه النظريـة ال

ــد ــسانية ولق ــات االن ــىل الدراس ــة ع ــوم الطبيعي ــات الكالســيكية والعل ــىل اللغ ــة ع   الحديث
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 املنهج املدريس وبرامج تعليم املوهوبني 

 ادى االعتقاد يف ان املعرفة قوة اىل االهتامم باملادة الدراسـية لـذاتها دون االهـتامم بربطهـا 

بحياة التالميذ اليومية ودون عناية بتـوجيههم اىل مـا قـد يكـون لهـا مـن فائـدة يف مواجهـة 

ت حياتهم اال ان انفجار املعرفة واالبحاث التخصيصية اوجـد مـشكلة كبـرية يف الـبالد مشكال

التي ما زالت تطبق النظرية الشاملة للمنهج حيث شعر الناس بحاجة ماسة اىل دراسات اكرث 

الطالب يف الجامعـة او املعاهـد  عمقا يف الصفوف الثانوية يف تلك املوضوعات التي سيدرسها

العايل كام يحاول املربون يف تلـك الـبالد التـي ورثـت مـنهج الـدوائر املعرفيـة اخرى للتعليم 

تطبيق تعليم عريض القاعدة ويف الوقت نفسه يقللـون مـن عـدد املـواد الدراسـية ويتكـون 

محتوى الدراسة من عرش مواد غالبا ما تشتمل عـىل الرياضـيات واللغـات الحديثـة والعلـوم 

 .يةالطبيعية وبعض العلوم االجتامع

 19 )اساسيات املعرفة(النظرية الجوهرية :ثانيا

 والذي يـرى ان هنـاك جوانـب 1938 وقام بتعريف هذه النظرية وليم باجيل

اساسية معينة يجب االبقاء عليها كام يجب ان يعرفها كـل النـاس اذا مـا اعتربنـاهم 

 عارصة متعلمني وتلك الجوانب الجوهرية يجب ان ننتقيها من املعرفة التاريخية وامل

 

                                                           
 .91، ص 1985.،دار املعارف مبرص، القاهرة1االصول الرتبوية يف بناء املناهج،ط):1977( قورة،حسني سلامن 19
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 املنهج املدريس وبرامج تعليم املوهوبني 

ونضمنها املنهج وفقا لتربير فلسفي وتعترب النظرية الجوهرية نظرية محافظة ألنها ترمي اىل 

نقل املعتقدات من الجيل القديم اىل الجيل الحديث فالجيل االحدث ويؤكـد اصـحاب هـذه 

النظرية اعادة وضع املادة الدراسية يف مركز دائرة العملية الرتبوية ويجب استخدامها ال مـن 

اجل ذاتها بل من اجل جعلها وثيقة الصلة بالوضـع الـراهن للفـرد كـام يـرى اصـحاب هـذه 

النظرية ان عمل املدرسة يتمثل يف تزويد الطلبة بالقوى العقلية والفكريـة وبنـاء عـىل ذلـك 

فان اصحاب هذه النظرية يوجهون اهتاممهم اىل التمييز بني ما هـو جـوهري ومـا هـو غـري 

درسـية واعـادة فحـص محتـوى املنـاهج واعـادة سـلطة املعلـم داخـل جوهري يف الربامج امل

الحجرة الدراسية بحيث يكون ذلك املعلم يف مركز العملية التعليميـة بـرشط ان يكـون عـىل 

قدر كاف من التثقيف واملعرفـة العريـضة يف مجـال التعلـيم والفهـم العميـق لـسيكولوجية 

ئق اىل الجيـل االحـدث ومعرفـة االصـول التالميذ وعمليـة الـتعلم والقـدرة عـىل نقـل الحقـا

التاريخية والفلسفية للرتبيـة وان يكـون ذلـك املعلـم مهـتام وجـادا ومخلـصا يف اداء واجبـه 

 وعموما فان أي مجتمع يعتنق النظريـة الجوهريـة يعتـرب املدرسـة مؤسـسة ذات .التعليمي

الطلبـة وميكـن ايجـاز وظيفة عملية تتمثل يف نقل اساسيات املعارف واملهارات املختلفـة اىل 

 :موقف النظرية الجوهرية بأربعة مبادئ اساسية هي
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 املنهج املدريس وبرامج تعليم املوهوبني 

ان التعلم يتضمن يف ذاته العمل الشاق ذلك الن االهتامم مبوضوع معني يحتاج اىل -1

جهد من اجل السيطرة عىل هذا املوضـوع او اتقانـه كـام تركـز هـذه النظريـة عـىل مفهـوم 

تعلم املبارشةمن منطلق ان االهتاممات ال يـشعر بهـا الجهد بال من الرتكيز عىل اهتاممات امل

 الفرد منذ البداية بل تظهر من خالل العمل الشاق 

ان دور املعلم يتوسط بني عامل الكبار وعامل االطفال ومن ثم يجب ان تكون املبادأة -2

همـة يف الرتبية بيد املعلم اكرث مام بيد التلميذ الن املعلم قد تم اعداده بـصورة متخصـصة مل

ارشاد تالميذه وتوجيههم ويكون املعلم مسيطرا عىل كل مكونات املوقف التعليمـي ويكـون 

 املتعلم تابعا له

ان جوهر العملية الرتبوية يتمثل يف استيعاب املادة الدراسية املحددة من قبل كام -3

تقـديم ينبغي عىل الرتبية اتاحة الفرصة لفرد لتحقيق امكاناته الكامنة فيـه ويجـب ان يـتم 

املعرفة يف املادة الدراسية وفقا للتنظيم املنطقي لها كـام يجـب الرتكيـز عـىل اهميـة الـرتاث 

االجتامعي ووضعه فوق الخربة الفردية وذلـك مـن منطلـق ان هـذا الـرتاث يلخـص خـربات 

 املاليني يف محاولتهم التوافق مع بيئتهم 
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 املنهج املدريس وبرامج تعليم املوهوبني 

ضباط العقـيل كـام يجـب يجب عىل املدرسة املحافظة عـىل الطـرق التقليديـة لالنـ-4

ــستوى  ــا للم ــا وفق ــن تطويعه ــد م ــان الب ــى وان ك ــية حت ــاهيم االساس ــذ املف ــيم التلمي تعل

 السيكولوجي والفكري للمتعلم 

وعموما فانه ميكن القـول ان النظريـة الجوهريـة قـد شـاركت يف تـشكيل مـا يـسمى 

ة الذي يجعل اكتساب بالطريقة التقليدية وبتنظيم املنهج عىل اساس املواد الدراسية املنفصل

  .20املعرفة واملعلومات الهدف االول واالهم 

 :النظرية الربجامتية-ثالثا

تعترب هذه النظرية منبثقة عـن الفلـسفة الربجامتيـة التـي تعتـرب اسـهاما امريكيـا فريـدا يف 

 الحقل الفلسفي وهي ترتبط تاريخيا بنظريات متنوعة عن طبيعة الذكاء واالنسان وعمليات التفكري

التي تظهر لحل املشكلة وقد منت الحركة الربجامتية نتيجة االعتقاد بـان هنالـك عالقـة بـني الفكـر 

والعمل كام ترجع يف الحقيقة اىل الفكر التجريبي الربيطاين الذي يركز عـىل املعرفـة الحـسية حيـث 

فكرين هـم يذهب اىل اننا نعرف ما تحسه حواسنا فقط وقد قام بتطوير هذه النظرية ثالثة من امل

ــني ــل ب ــاج التفاع ــا نت ــرى انه ــة وت ــة املعرف ــىل وظيف ــة ع ــوتركز الربجامتي ــيمس وديوي ــريس وج  ب

 

                                                           
 128ص1984منهج تعليم الكبار النظرية والتطبيق،دار الفكر العريب، القاهرة،: مدكور،عيل أحمد20
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 االنسان وبيئته كام انها ليست شكال نهائيا بل عمليـة مـستمرة وذلـك مـن منطلـق ان العقـل 

ناشط ومستكشف اكرث مام هو سلبي ومستقبل كام انه ال يوجد عاملا منفصال ومبعـزل عنـه أي 

وقـد .نسان ال يستقبل املعرفة ولكنه يكتسبها من خالل تفاعله مع الواقع الذي يعيش فيهان اال

تم تطبيق الربجامتية عىل الرتبية مـن خـالل الحركـة الرتبويـة التقدميـة التـي عارضـت جمـود 

الرتبية التقليدية وتعلن الحركة التقدمية بان الرتبية يف عملية تطـور دائـم ولـذلك يجـب عـىل 

 يكونوا مستعدين لتعديل املنهج يف ضوء تغـريات املعرفـة والبيئـة وتنظـر الربجامتيـة املربني ان

اىل املتعلم عىل انه فرد مير بخربات كام اتـه مفكـر ومستكـشف وان االهـتامم والفـضول لديـه 

يدفعه اىل التعلم لذا يجب ان نجعل ما يتعلمه الفرد متعلقا بحاجاته واهتامماته الخاصة بـدال 

 مبعلومات مختارة لهـم مـن االخـرين وهكـذا تقـدم الربجامتيـة للتالميـذ املـنهج من تزويدهم

الدرايس الذي يحتوي عىل الخـربات والدراسـات البحثيـة االجتامعيـة واملـرشوعات واملـشكالت 

والتجارب والتي اذا ما تم تطبيقهـا بطريقـة علميـة وعمليـة دقيقـة فأنهـا سـتؤدي اىل تحقيـق 

ل مجاالت املـادة الدراسـية ويجـب عـىل املعلـم الـربجاميت ان يوجـه وظيفة املعرفة بالنسبة لك

ويساعد وان ينصح املتعلمني وان يبني املوقف التعليمـي حـول مـشكالت معينـة ذات اهميـة 

 حقيقية بالنسبة لهم بحيث تؤدي اىل فهـم افـضل لبيئـتهم االجتامعيـة والطبيعيـة مـع اعطـاء 
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 املنهج املدريس وبرامج تعليم املوهوبني 

 وتقـرتح نظريـة املـنهج الـربجاميت ان يـتم تنظـيم اهتامم اكرب يف الوقت نفـسه مليـول الفـرد

محتوى الرتبية وفقا ملشكالت التي يواجهها التالميذ بحيث يكـون املـنهج املـدريس ال يعتمـد 

عىل الكتاب املدريس بل صورة مصغرة مـن املجتمـع هـدفها الرئيـيس تـدريب التالميـذ عـىل 

ح املجتمع من خـالل مـسؤولياتها وهنـا الحياة التعاونية ذات النفع املتبادل واالسهام يف اصال

يجب ان يحل التعلم من خالل تطبيق اسلوب حل املشكالت بال من التلقني للامدة الدراسية 

وعليه فان املرونة من اهم خصائص تصميم املنهج الربجاميت كـام تركـز عـىل التجريـب دون 

 يـدور حـول الطفـل او الرتكيز عىل جزء من املحتوى اكرث من االجزاء االخرى وتنادي مبـدخل

املتعلم بدال من املادة الدراسية عنـد تنظـيم املـنهج ويعـد مـنهج النـشاط احـد التنظـيامت 

املنهجية الحديثة الذي يرجع اصـله اىل ديـوي حيـث انـشاء اول مدرسـة ذات نـشاط معـني 

دريس  كمحاولة تعاونية بينه وبني االباء واملعلمني واملهتمني بالرتبية لتنظـيم العمـل املـ1896

تحت ادارتـه ويـرى احـد فالسـفة الرتبيـة ان افكـار ديـوي جيـدة ومناسـبة ملـنهج املدرسـة 

االبتدائية اما بالنسبة للمرحلة الثانوية فيجب ان يؤدي التعليم اىل مستوى عايل من الـتمكن 

من املحتويات التي لها صلة بالحياة وذلك ألنها متثـل األدوات الـرضورية للقـوى االجتامعيـة 

 .وبللشع
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 :النظرية البوليتكنيكية او التطبيقية-4

تشري هذه النظرية اىل عملية تحويل محتوى الرتبية اىل اتجاه الفنون املتعـددة وذلـك مـن 

منطلق وجوب النظر اىل كل جانب من جوانب املدرسة يف ضوء عالقته بالحياة االنتاجيـة وتتمثـل 

ميذ باملعرفة يف الفـروع الرئيـسية لإلنتـاج وكـذلك اهداف الرتبية وفقا لهذه النظرية يف تزويد التال

املبادئ العملية التي تعتمد عليها واكسابهم عادة التعامل مع االت العمل ومـساهمتهم يف تنميـة 

القدرات الفنية املنتجة واكسابهم حب العمل اليدوي وتقديره وامدادهم بخلفيـة تقنيـة او فنيـة 

ل املناسب واالبداع يف نوعية من االعـامل التـي يتطلبهـا واسعة واعطاء الشباب فرصة اختيار العم

االنتاج أي ان مبدا الرتبية التطبيقية يتطلب تحقيق اقىص منـو ممكـن لقـدرة الفـرد عـىل تطبيـق 

معرفتــه يف موقــف عمــيل وان يكتــسب عالقاتــه يف نظــام االنتــاج االجتامعــي كــام يتطلــب ايــضا 

وقــد انعكــست تلــك املفــاهيم االيديولوجيــة عــىل اســتعداده وقدرتــه عــىل املــشاركة يف االنتــاج 

ــدت ــذلك وج ــا وب ــافع اجتامعي ــل الن ــيم والعم ــني التعل ــدة ب ــق الوح ــنهج لتحقي ــيامت امل  تنظ

  النظرية التطبيقية للمنهج مكانها يف النظام التعليمي السوفيتي كام جذب املحتـوى واسـاليب او

ـــي والعمـــيل للرت ـــق العلم ـــستخدمة يف التطبي ـــدريس امل ـــة اهـــتامم طـــرق الت ـــة التطبيقي  بي

ـــام  ـــشفية ع ـــورة البل ـــد الث ـــسوفييت بع ـــربني ال ـــة 1917 امل ـــبحت البوليتكنيكي ـــذا اص  وهك
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 املنهج املدريس وبرامج تعليم املوهوبني 

مبدا او موقف نظريا يتخلل جميع املواد الدراسية ويوجه تدريسها ويشمل العلوم االنسانية 

لميـة والطبيعية والدراسات العملية وهو ال يهدف اىل اعطاء التالميـذ معلومـات ومهـارات ع

تتعلق بالصناعة والزراعة فقط بل ويهدف كذلك اىل غرس وتكـوين عـادات عقليـة وخلقيـة 

تتعلق بعمليات االنتاج املختلفة وعموما فان تنظيم املنهج املدريس وفقا لتلك النظريـة يـتم 

بطريقة متكن التالميذ من التعود عىل املبـادئ النظريـة االساسـية واملبـادئ العمليـة لإلنتـاج 

ث واملشاركة يف العمل النـافع اجتامعيـا لـذا يـتم تنظـيم املـواد االجباريـة واملقـررات الحدي

االختياريـة وانــواع النــشاط الزائــد بحيــث تحقـق الوحــدة بــني النــواحي النظريــة والعمليــة 

لإلنسانيات وبني العلوم والتكنولوجيا وتعترب الورش التعليمية من اهم وايرس الوسائل املتاحة 

ية التطبيقية يف املدرسة برشط ان تكون تلك الورش مرتبطة باإلنتاج االقتصادي لتطبيق النظر

للمـصانع واملــزارع يف املجتمــع اضــافة اىل انــواع اخــرى مــن النــشاط واملتمثلــة يف الحلقــات 

الدراسية التكنولوجية واملراكز التكنولوجية لألطفال وقراءة كتب تكنولوجية وزيارة املتـاحف 

ة التطبيقية يف االنظمة التعليمية االشرتاكية التي مازالت متبقية حتى االن ويتم تنفيذ النظري

ففي الصني عىل سبيل املثال يعتمـد التعلـيم عـىل االنتـاج وتـرتبط النظريـة بـالتطبيق هـذا 

 باإلضافة اىل عدم اقتصار التعليم عىل املدرسة فقط بل يتعداه اىل املصانع واملزارع ووحـدات 
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 املنهج املدريس وبرامج تعليم املوهوبني 

 املجاورة اىل جانب ذلك تم تأسيس مصانع  صـغرية يف املـدارس االساسـية الجيش يف املناطق

 .والثانوية ويدعى العامل والفالحون والجنود للتدريس فيها عىل اساس جزء من الوقت
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 املنهج املدريس وبرامج تعليم املوهوبني 

 

 

 الفصل الثاين

   املنهج املدريسوتقويم تطوير 
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 املنهج املدريس وبرامج تعليم املوهوبني 
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 املنهج املدريس وبرامج تعليم املوهوبني 

عينة عىل بعض أجزاء املـنهج دون يشري مفهوم تحسني املنهج إىل إدخال تعديالت م           

 أما مفهوم تطوير املنهج فهو أكـرث شـمولية مـن .تغيري املفاهيم األساسية أو الهيكل العام له

التحسني حيث يشمل كل جوانب املنهج املدريس وعنارصة من أهداف ومحتـوى محـدد مـن 

ة وأنـشطة الـتعلم املقررات والكتب الدراسية باإلضافة إىل طرق التدريس والوسائل التعليمي

 ،وأســاليب التقــويم وأدواتــه املختلفــة واإلدارة املدرســية واملكتبــات املدرســية وأدلــة املعلــم

إجراء تعديالت مناسبة يف بعض أو كّل عنـارص املـنهج " ّوتطوير املنهج هي عملية يقصد بها 

ّوفق خطة مدروسة من أجل تحسني العملية الرتبوية , ومجاله  ّ  .21 "ورفع مستواها , ّ

 مربرات أو دواعي تطوير املنهج 

  .عدم وجود فلسفة تربوية واضحة ومحددة للمنهج

  .الخلط الشائع يف تحديد وصياغة أهداف املنهج

  .وجود أخطاء معينة يف محتوى املقررات الدراسية

  .قصور يف الوسائل التعليمية املستعان بها يف املنهج

                                                           
, ّأسـسه وتطبيقاتـه الرتبويـة  , املنهج املـدريس ): 2001(تحي عبد املقصود و الديب،ف, ّ مجاور،محمد صالح الدين21

 )585ص  , دار القلم  , الكويت  , 10ط
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 املنهج املدريس وبرامج تعليم املوهوبني 

  .للمنهجعدم كفاية األنشطة التعليمية بالنسبة 

  .وجود قصور يف برنامج التقويم

  .عدم كفاية أداء املعلم

  .وجود معوقات إدارية

  .تطوير األسس التي يبنى عليها املنهج

  .التوقعات املستقبلية

  :كيف تتم عملية تطوير املنهج

  :تطوير املنهج ينطلق من مهام أساسية ثابتة وهي

  .تحديد فلسفة التطوير

  .طويرهاصياغة األهداف وت

  .رسم خريطة للمنهج

  .تقدير أو تقييم الحاجات
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 املنهج املدريس وبرامج تعليم املوهوبني 

  :مناذج تطوير املنهج

 وقـد قـام كثـري مـن .وهي منـاذج تحـوي الخطـوات التـي يـسري فيهـا تطـوير املـنهج

املشتغلني بتخطيط املناهج وبنائها بوضع مناذج مختلفة تعـرب عـن تـصوراتهم ملـا ينبغـي أن 

   .طوات متتابعة وفيام ييل رسد لبعض النامذجتسري علية عملية بناء املناهج من خ

 .مدى تحقيق األهداف  لتايلر( منوذج املخرجات :( أوالً

 :يتميز هذا األمنوذج بالبساطه من خالل تحديد تايلر لثالث مرتكزات للرتبيه هي

  .ـ األهداف الرتبويه

  .ذـ الخربات الرتبويه التي تحقق تلك األهداف مبا يف ذلك إجراءات التنفي

  .ـ فحص النتائج و مدى توافقها مع األهداف املطلوب تحقيقها

لقد دعى تايلر للعالقه بني تحديد األهـداف و التقـويم ألنـه كـان يـرى يف 

التقويم عمليه منظمه ميكن مـن خاللهـا التعـرف عـىل مـدى تحقيـق األهـداف 

   وبـذلك فقــد وضـع األهــداف مـن ناحيـه والحــصيله أو نـاتج العمليــه،الرتبويـه
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 املنهج املدريس وبرامج تعليم املوهوبني 

 و عليـه فـأن خطواتـه ،التعليميه من ناحيه ثانيه و إجراء املقارنه للتعرف عىل فاعلية املنهج

تبدأ بالتعرف عىل األهداف املراد تحقيقها و تحويلها اىل أهداف سلوكيه ليمكن قياس أثرهـا 

و من ثم إختيار املواقف التي ميكـن مـن خاللهـا للمـتعلم التعبـري عـن نـوع الـسلوك الـذي 

 بعدها إعداد وسائل التقويم املناسبه ثم إجراء التقويم لفحص املعلومـات ،نه األهدافتتضم

وتحليلها للوصول اىل مؤرشات يتم عىل ضوءها وضع قرارات نهائيـه تـضع بعـض التعـديالت 

 .لتطوير املنهج

 : )منوذج التقويم النهايئ للمنهج( منوذج الشبيل _ ً:ثانيا

هـو الـذي يـتم يف نهايـة تنفيـذه ملعرفـة الجـدوى أو يقصد بالتقويم النهايئ للمـنهج 

 وإن هذا التقـويم ميكنـه جعـل عمليـة بنـاء املـنهج سـليمه ألن كـل ،للتطوير أو إتخاذ قرار

مرحله فيها قد متت بشكل سليم وبالتايل يجعل البناء متكامالً وميكن أن يطوع هذا األمنوذج 

رحله مستقله ميكن إجراء تقـويم نهـايئ ليطبق عىل كل مرحله من مراحل املنهج بأعتبارها م

 وميكن من خالل التقويم النهايئ إعطاء صوره شامله عـن سـلبيات وإيجابيـات املـنهج و ،لها

 :لكافة جوانبه النظرية والتطبيقية والتقومييه، و تتضمن املراحل اآلتية
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 املنهج املدريس وبرامج تعليم املوهوبني 

 )وضع خطة التقويم( برنامج التقويم   بناء-:املرحلة األوىل

 التقويم  تنفيذ خطة-:املرحلة الثانية

  نتائج التقويم-:املرحلة الثالثة

 عىل ضوء النتائج  إتخاذ القرار-:املرحلة الرابعة

 هونتائج  تنفيذ القرار-:املرحلة الخامسة و السادسة

األهداف العامه والخاصه للرتبية   وقد أكد عىل دراسة،يعترب منوذج للتقويم النهايئ للمنهج

 :ةاآلتي ة يف املنهج وفق الخطواتوشمل التقويم عنارص مهم

 :دراسة األهداف العامه للرتبية وما ينطوي تحتها من -

  الخ)دعم التكامل األجتامعي (،األعداد للحياة) األهداف النوعية(

 التخطيط التقويم يف مراحل -

  تقويم االهداف -

 تقويم املحتوى -

 تقويم عملية التدريس -

 تقويم املواد الدراسيه -

 ومراجعتها تجريب األويل للمواد التعليميه و الطرقال --

 التجريب عىل نطاق واسع --
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 املنهج املدريس وبرامج تعليم املوهوبني 

 التقويم يف مرحلة التعميم -

 النوعي للمنهج املطور الضبط -

 :ألكتشاف الخلل ـ منوذج التقويم الرتاجعي:ثالثا

واء نتيجة التقويم س لقد سمي بالرتاجعي ألنه يبدأ من آخر حلقه يف السلسلة الرتبوية وهي

الضعف و السلبيات  كان يف كل موضوع التقويم أو يف جزء منه للتعرف و تشخيص مواطن

 .و العمل عىل تالفيها مبا يؤدي اىل تطوير العمل الرتبوي

   :اسس ومراحل تطوير املنهج الدرايس

يقصد بتطوير املنهج إحداث تغيريات يف عنرص أو أكرث من عنارص مـنهج قـائم بقـصد 

تــه للمــستجدات العلميــة والرتبويــة، والتغــريات يف املجــاالت االقتــصادية، تحــسينه، ومواكب

واالجتامعية، والثقافة مبا يلبي حاجات املجتمع وأفراده، مع مراعـاة اإلمكانـات املتاحـة مـن 

 . »الوقت والجهد والكلفة

املـنهج يختلـف عـن مفهـوم تطـويره يف نقطـه ) بنـاء(ويالحظ أن مفهوم تصميم 

 ام، فتـصميم املـنهج يبـدأ مـن نقطـة الـصفر، أمـا تطـوير املـنهج فيبـدأ البداية لكل منه

 مــن مــنهج قــائم ولكــن يــراد تحــسينه أو الوصــول إىل طموحــات جديــدة، ومــن جهــة
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 املنهج املدريس وبرامج تعليم املوهوبني 

 أخرى تشرتك عمليتا بناء املنهج وتطويره يف أنهام تقومان عىل أسس مشرتكة وهـي املـتعلم، 

 .استرشاف املستقبل وحاجات املجتمع وأفرادهواملجتمع، واملعرفة، وأنهام تتطلبان قدرة عىل 

 دواعي تطوير املنهج 

للوصـول , الرغبة يف تاليف نواحي القصور التي أظهرتها نتائج تقويم املنـاهج القامئـة• 

 . بها إىل درجة عالية من الكفاءة والفاعلية الداخلية والخارجية

األساسـية والنفـسية مواكبة التغـريات واملـستجدات التـي طـرأت يف مجـال العلـوم • 

 . واالجتامعية والرتبوية

ومــن بينهــا تنميــة العنــرص , االســتجابة ملتطلبــات التنميــة االقتــصادية واالجتامعيــة• 

 .وقيادتها, البرشي القادر عىل اإلسهام بفاعلية يف هذه التنمية

سـهام واإل, الرغبة يف االرتقاء بواقع العملية الرتبوية؛للحاق بركب الحضارة اإلنـسانية• 

 .أسوة بالدول املتقدمة, فيها

االســتجابة لنتــائج البحــوث والدراســات العلميــة الرصــينة التــي تقــوم بهــا اإلدارات •

 .التعليمية  أو مراكز البحث الرتبوي أو الباحثون من ذوي االهتامم
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 املنهج املدريس وبرامج تعليم املوهوبني 

االستجابة لرغبة الرأي العام الذي تعكسه وسائل اإلعالم املقروءة واملسموعة واملرئية •

 . فهي تعرب عن رأي قطاع من أفراد املجتمع ال ميكن تجاهله,  املناهجحول

أو تحوالت اقتصادية واجتامعيـة عـىل املـستويات املحليـة , حدوث تطورات سياسية•

 . واإلقليمية والدولية تستوجب تطوير املناهج القامئة مبا ينسجم وتلك التحوالت

دراسات ملا ميكن أن يحدث من تطورات ًوأخريا االستجابة لتوقعات مراكز األبحاث وال•

ًبحيـث يكـون قـادرا عـىل , وإجراء التطوير االحرتازي أو الوقايئ للمنهج, يف املستقبل القريب

 . ريثام يتم تطويره بعد حدوثها– فيام إذا حدثت –استيعاب الصدمة األوىل لتلك التطورات 
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 املنهج املدريس وبرامج تعليم املوهوبني 

 

 أساليب تطوير املنهج 

 :ج إىلميكن أن نقسم أساليب تطوير املنه

 :ومنها,  أساليب التطوير التقليدية–أوًال 

أو وحـدة , الحذف  واإلضافة   ويعني هذا األسـلوب حـذف موضـوع أو جـزء منـه-1

, لسبب من األسباب التـي يراهـا املـسؤولون واملـرشفون الرتبويـون, أو مادة بأكملها, دراسية

اسية إىل مـادة أو مـادة وإضافة معلومات معينة إىل موضوع أو موضوع بكامله أو وحدة در

 .دراسية كاملة

ويؤخر بعضها , فتقدم بعض املوضوعات, التقديم والتأخري حيث يعدل تنظيم مادة-2

 . اآلخر؛ لدواعي تعليمية أو سيكولوجية أو منطقية

ويف هــذا األســلوب يخلــص املــنهج مــن بعــض األغــالط , التنقــيح  وإعــادة الــصوغ-3

 .أو  يعاد النظر يف أسلوب عرضه  ولغته, الطباعية أو العلمية التي علقت به

ــات أو -4 ــتبدال معلوم ــلوب اس ــذا األس ــي ه ــديل  ويعن ــتبدال والتع االس

  أو, موضــوعات محدثــة أو موســعة أو ملخــصة مبوضــوعات مــشابهة يف املــنهج
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وتعديلها مبـا , وإعادة النظر فيها, العودة إىل تلك املعلومات واملوضوعات املتضمنة يف املنهج

 . واملعطيات الحديثةينسجم

كتطوير أساليب التقـويم أو تطـوير طرائـق , تطوير واحد أو أكرث من عنارص املنهج-5

 .أو مندمجة, أو تطوير تنظيم املنهج من مواد منفصلة إىل مواد مرتابطة, التدريس

  أساليب التطوير الحديثة

وانتهـاء , فته وأهدافـهًبدءا مـن فلـس, ًوترى يف التطوير عملية شاملة تتناول املنهج عموما

ًبعملية تقوميه، وعليه فإن خطة التطوير الشامل للمنهج يجب أن تبدأ بتطوير األهداف؛تحديـدا 

ــا ــوى, ًوصــياغة وتنويع ــار املحت ــاد النظــر يف اختي ــك يع ــاء, وأســاليب تنظيمــه, ويف ضــوء ذل  بن

 ثـم يـتم, ونظريـات علـم الـنفس, وأسـاليب الرتبيـة,  عىل أحـدث مـا وصـل إليـه مجـال املـادة

ً اختيار طرائق التدريس وأساليب التعلم التي قد تتغري بعض اليشء عـن األسـاليب القدميـة؛نظرا 

 فقد يـتم عـىل سـبيل املثـال الرتكيـز عـىل الطريقـة الكليـة , لحداثة املحتوى والخربات التعليمية

ــساب ــنهج ال ــائدة يف امل ــت س ــي كان ــة الت ــة الجزئي ــن الطريق ــدًال م ــراءة ب ــدريس الق  أو, قيف ت
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ً؛ نظـرا لزيـادة أعـداد التالميـذ يف 22تستخدم أسـاليب التـدريس الجمعـي بـدًال مـن الفـردي

وقد يتم إدخال تقنيات حديثة؛لزيادة قدرة املعلم عىل ضبط الفـروق الفرديـة بـني , املدارس

بحيث تصبح , وينتج عن ذلك كله تطوير يف أساليب القياس والتقويم واالختبارات, املتعلمني

 عىل تقويم مقدار النمو الذي حققه كل تلميذ يف مختلف املجاالت العقليـة واملهاريـة قادرة

كـام ينبغـي أن يـشمل التطـوير ,  والوجدانية، يـصاحبه تطـوير يف التوجيـه واإلرشاف الفنـي

وميتد إىل برامج اإلعـداد يف الكليـات والجامعـات , تدريب املعلمني عىل تطبيق املنهج املطور

اب الخريجني املهـارات واملعلومـات واالتجاهـات التـي تـؤهلهم للتعامـل مـع الرتبوية  إلكس

 23 .املنهج املطور

                                                           
 298ص .مكتبة الرشد, الرياض , ّاملنهج املدريس املعارص ): 2005( الخليفة،حسن جعفر22
 224ص .لقاهرة،عامل الكتب، ا2املناهج بني النظرية والتطبيق،ط):1989( اللقاين،أحمد حسني 23
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 أسس تطوير املنهج

ورؤيـة ,  يستند التطوير إىل فلسفة تربوية منبثقة عن أهـداف املجتمـع وطموحاتـه-

 .واضحة يف أذهان املطورين عىل اختالف مستوياتهم ألهداف العملية الرتبوية ومراميها

ن يعتمد التطوير عىل أهداف تطويرية واضحة ومحددة تعكس تنمية الفرد تنمية  أ-

وحــل , وتعمــل عــىل إشــباع حاجاتــه, شــاملة متوازنــة إىل الدرجــة التــي تــسمح بهــا قدراتــه

مبـا ينـسجم ومـصلحة املجتمـع وطموحاتـه , وتعزيـز ميولـه واتجاهاتـه اإليجابيـة, مشكالته

 . لوم األساسية والنفسية واالجتامعيةوطبيعة العرص ومستجدات الع, وأهدافه

وكفايـاتهم األكادمييـة ,  أن يتسم بشموله أسس املـنهج ومكوناتـه وأسـاليب منفذيـه-

 .وطرائق تحليل نتائجه, وأدوات ذلك التقويم, وأساليب تقوميه, والرتبوية

مـن خـالل مـشاركة املعنيـني بالعمليـة الرتبويـة بـشكل ,  أن يتسم بالروح التعاونية-

إضـافة إىل املؤسـسات الرسـمية , مبا يف ذلك مؤسـسات املجتمـع املـدين, رش أو غري مبارشمبا

 .املختلفة
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فحصول املنهج املطـور اليـوم عـىل درجـة عاليـة مـن الكفـاءة ,  أن يتسم باالستمرار-

حيـث , والفاعلية ال يعني حصوله عىل الدرجة ذاتها بعد مرور أكرث من سـنتني عـىل تطـويره

 .وميادين التطبيق التكنولوجي كل يوم بجديد, اكز البحث العلميتطلع علينا مر

وذلــك مــن خــالل اعــتامد , واالبتعــاد عــن العــشوائية,  أن يتــسم التطــوير بالعلميــة-

واستخدام األساليب العلمية املعتمدة عـىل أدوات تتـوافر , التخطيط السليم لعملية التطوير

 .نتهى الصدق واملوضوعيةوالتعامل مع النتائج مب, فيها الرشوط العلمية

ونتـائج الدراسـات ,  أن يفيد من التجارب السابقة لتطوير املناهج املحلية واألجنبيـة-

وأثـر التعزيـز , والبحوث العلمية املتعلقة بالتعلم وطرائقـه واسـرتاتيجياته ومبادئـه وأسـسه

 .والدافعية وتحمل املسؤولية يف نجاحه

 :من مثل, ت الرتبوية الحديثةً أن يكون التطوير مواكبا االتجاها-

 . التعلم عن طريق النشاط واملشاركة-

 . انتقال االهتامم من الكم إىل الكيف-
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  24.» دور تكنولوجيا الرتبية األسايس يف التعلم-

 خطوات تطوير املنهج 

 :إثارة الشعور بالحاجة إىل التطوير: أوًال

ومـا , تعانيها املناهج القامئـةوذلك من خالل تسليط األضواء عىل نواحي القصور التي 

وعـرض دعـوات التجديـد والتطـوير املنبعثـة مـن , يرتتب عىل هذا القصور من نتائج سـلبية

وما ميكن أن يحققـه للناشـئة , وعرض أهداف التطوير, داخل املؤسسة الرتبوية ومن خارجها

 .والوطن

 :تحديد األهداف وترجمتها إىل معايري: ًثانيا

مع تهيئة الظروف املواتية لنجـاح , وتحدد آلية تنفيذه, فهي التي توجه العمل

فهـي , وتحديد أهداف التطوير هـي الخطـوة اإلجرائيـة األوىل للتطـوير, هذا التنفيذ

وهي التي تحدد محتـوى املـنهج وطرائقـه , التي ترسم معامل خطة التطوير ومراحلها

وال بــد أن تكــون . ومتابعتــه  وتقوميــه, ووســائله وأســاليب تجريــب املــنهج  املطــور

 وتــوازن, وتكامــل مــصادرها,األهــداف مــستوفية الــرشوط ســليمة يف دقــة صــياغتها

 

                                                           
ّ العجمي، مها بنت محمد 24  340ص , 2ط,اململكة العربية السعودية,مكتبة امللك فهد,ّاملناهج الدراسية): 2005(ّ
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ووصفها السلوك الذي , وإمكانية مالحظتها وقياسها, وواقعية تنفيذها,  مجاالتها ومستوياتها

 .تسعى إىل إحداثه لدى املتعلمني بشكل واضح ال يقبل اللبس يف املنهج املطور

 :توى املنهج املطوراختيار مح:ًثالثا

ومـن املعـايري , يتم اختيار محتوى املنهج املطور يف ضوء األهداف التي تـم تحديـدها

, ومراعاتـه مـستواه وميولـه, وواقـع املـتعلم, ارتباطـه باألهـداف, التي ينبغي أن يتصف بهـا

ومناسـبته الوقـت املتـاح , وتوازنه من حيث الشمول والعمـق, إضافة إىل صدقه, وأهميته له

 .لتعلمه

 : تنظيم محتوى املنهج املطور:ًرابعا

وترتيـب موضـوعاته بـشكل يتحقـق يف هـذا , ويف هذه املرحلة يـتم تنظـيم املحتـوى

 :التنظيم هدفان

 .متاسك املادة وترابطها وتكاملها:  األول-

 .سهولة تعلمها من قبل املتعلم:  الثاين-
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. نطقـي والـسيكولوجي للـامدةوهذا يعني تحقيق نوع من التوازن بـني التنظيمـني امل

 .كاالستمرار والتتابع والتكامل واملرونة, وهنا البد من التذكري مبعايري تنظيم املحتوى

 : اختيار طرائق التدريس:ًخامسا

ويف هذه املرحلة يتم تحديد طرائق التـدريس وأسـاليبه واسـرتاتيجياته املناسـبة لكـل 

لطرائــق واألســاليب واالســرتاتيجيات عــىل أن تتــسم تلــك ا, موضــوع مــن موضــوعات املــادة

وإتاحتهـا الفرصـة , وإثارتها لدافعيـة املتعلمـني, وانسجامها مع األهداف, مبناسبتها للمحتوى

ومهارات التفكري العلمـي , والحرص عىل إكسابه الخربات, ملشاركة املتعلم اإليجابية يف التعلم

بحيــث ميكــن , تتــسم باملرونــةكــام ينبغــي أن , ومهــارات حــل املــشكلة, والناقـد واإلبــداعي

 .بحسب ظروف البيئة التعليمية, تطويرها أو تعديلها

 :اختيار األنشطة الرتبوية: ًسادسا

ويف هذه املرحلة يتم اختيار األنشطة الصفية وغري الصفية التـي تعـزز الـتعلم 

ــه ــربة, وتثبت ــرثي الخ ــسلوك, وت ــساعد عــىل تعــديل ال  واكتــساب االتجاهــات , وت

 ونـشري يف هـذا املقـام, وتنمي امليول والهوايـات املفيـدة, شبع الحاجاتوت, اإليجابية
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ومناســبته , وتنوعــه, كارتباطــه بأهــداف املــنهج ومحتــواه,  إىل مواصــفات النــشاط الهــادف

وتـوفري الفـرص املـساعدة عـىل اكتـساب القـيم , ومراعاة مبـدأ الفـروق الفرديـة, للمتعلمني

وال سـيام مهـارات , تعليمية املنسجمة مع طبيعـة العـرصواملهارات ال, واالتجاهات اإليجابية

 . والتعامل مع تكنولوجيا التعليم, التعلم الذايت

 :تحديد الوسائل التعليمية: ًسابعا

يتطلب املنهج املطور منظومة من الوسائل والتقنيات التعليمية التي تساعد كـالً مـن 

خل موضـوعات جديـدة عـىل املـنهج فقد تد, املعلمني واملتعلمني عىل تحقيق أهداف املنهج

املطور تستدعي اسـتخدام  مـصورات أو أفـالم أو تـسجيالت أو أقـراص مدمجـة أو بطاقـات 

وهذا ما يتطلـب تـوفري األجهـزة التقنيـة , ولوحات جديدة تسهم يف تسهيل تعليمها وتعلمها

واملـرشفني الرضورية لبعض املـواد التعليميـة، فـإن توفريهـا بـني أيـدي املتعلمـني واملعلمـني 

 .الرتبويني الذين يشاركون يف تطبيق املنهج املطور ومتابعته وتقوميه  أمر بالغ األهمية

 :اختيار أساليب التقويم: ًثامنا

ــني ــم املتعلم ــويم تعل ــاليب تق ــد أس ــتم تحدي ــوة ي ــذه الخط ــه , يف ه ــا أحدث  وم

 يماملنهج املطـور مـن تعـديل يف سـلوكهم؛ وينـدرج ضـمن تلـك األسـاليب أسـاليب تقـو
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وأساليب تقويم النمو الشخيص واالنفعايل عىل أن تتوافر يف تلك األساليب ,  التحصيل الدرايس  

, والثبـات, والـصدق, والوضـوح, واالسـتمرار, املواصفات العلمية من مثل االرتباط باألهـداف

 وال. وغري ذلك مـن مواصـفات, واالقتصاد يف الوقت والتكلفة والجهد, والشمول, واملوضوعية

موضـوعية وشـبه (والكتابيـة , كاالختبارات الشفوية, بد تنويع أساليب االختبارات التحصيلية

وأســاليب تقــويم الجانــب الشخــيص , إضــافة إىل االختبــارات العمليــة) موضــوعية ومقاليــة

 .وغريها, واالنفعايل للمتعلم كاملالحظة واملقابلة واالستفتاء

 :التهيئة لتجريب املنهج املطور: ًتاسعا

وتكون التهيئة من خالل صدور قرارات بتحديد نسبة املحافظات واملدارس التجريبيـة 

وإقامـة , وتشكيل اللجان املركزية والفرعية املرشفة عىل التجريـب, يف كل محافظة وتسميتها

وتكليـف هـؤالء املـرشفني , دورات تدريبية مركزية  للمرشفني الرتبويني حـول املـنهج املطـور

ورات املركزيـة بتنفيـذ دورات تدريبيـة للمعلمـني الـذين سـينفذون املـنهج الذين اتبعوا الد

كام تتضمن القـرارات  تـشكيل لجـان تـأليف مقـررات املـنهج , املطور يف املدارس التجريبية

وترشع تلك اللجـان , )بشكل تجريبي(وما يلحق بها من مواد تعليمية وأدلة معلمني , املطور

 عـىل أن يـتم التأكـد مـن تغطيـة  , تعليميـة وأدلـة املعلمـنيبتأليف كتـب التلميـذ واملـواد ال
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, املعلومات والحقائق واملفاهيم والتعميامت والنظريـات املتـضمنة فيهـا مختلـف األهـداف

, والحداثـة, والـصحة العلميـة, واتـسامها باملـصداقية, ومناسبتها لألوقات املقـررة لتدريـسها

ومناسـبة حجمـه للفئـة املـستهدفة مـن , الخـطوجامل , وسهولة األسلوب, والسالمة اللغوية

هـذا باإلضـافة إىل .وغنـاه بالـصور والرسـوم والجـداول اإليـضاحية, وجاذبية ألوانه, املتعلمني

 .توفري املناخ النفيس للعنارص البرشية التي ستشارك يف التجريب

 :تجريب املنهج املطور: ًعارشا

 :تهدف عملية تجريب املنهج املطور إىل

ن توافر الرشوط واملعايري املحـددة لكـل مـن املحتـوى والخـربات والطرائـق التأكد م-

 .واتساقها مع األهداف املحددة للمنهج,  والوسائل والكتب واملواد التعليمية

 .التعرف إىل املشكالت والعوائق التي تواجه املنهج املطور لتذليلها قبل التنفيذ-

ايـات األكادمييـة والرتبويـة التـي تكفـل التأكد مـن امـتالك املعلمـني واملـرشفني الكف-

 .تحقيق أهداف املنهج املطور
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 املنهج املدريس وبرامج تعليم املوهوبني 

 :لعل أهمها, ومير تجريب املنهج بجملة من الخطوات

,  وضع الخطة اإلجرائية لتنفيـذ عمليـة التجريـب وفـق الـرشوط العلميـة املعروفـة-

ليــة وتــشكيل اللجــان املركزيــة والفرعيــة لــإلرشاف عــىل العم, متــضمنة استــصدار القــرارات

 .ومتابعتها

 اختيار عينة التجريب بحيث تكون ممثلة للمجتمع األصـيل وتحديـدها وفـق عـدة -

 , )مدارس إناث, مدارس ذكور(, متغريات

 . وغريها) بناء مدريس مستأجر, بناء مدريس حكومي) (مدارس أهلية, مدارس رسمية(

م عمليـة التجريـب  إعداد األدوات واالختبارات واملقاييس املختلفة الرضورية لتقـوي-

 .وفق الرشوط العلمية السليمة

واملـواد , وأدلـة املعلمـني,  توفري املستلزمات الرضورية للتجريب كالكتـب التجريبيـة-

 .وتوفري البيئة املادية والبرشية لنجاح عملية التجريب, التعليمية والوسائل
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 املنهج املدريس وبرامج تعليم املوهوبني 

وعقد , لعلمية إجراء تحليل شامل لعملية التجريب تستخدم فيه مختلف األساليب ا-

وعينة من أوليـاء األمـور وتالميـذ املـدارس , ومرشفوهم, ندوات يشارك فيها معلمو التجريب

واملهتمون بالعملية الرتبوية يف الجامعات ومراكز البحث؛ملناقـشة , ووسائل اإلعالم, التجريبية

وتحديـد أوجـه القـصور يف مختلـف جوانـب املـنهج , وتشخيص الـصعوبات, نتائج التجريب

 .ًوتالفيها استعدادا ملرحلة تنفيذ املنهج املطور وتعميمه, لتجريبيا

, وثالثـة؛ ملعالجـة أي قـصور أو مالحظـات,   ميكن إعادة تجريب املنهج املطور ثانية-

 .والوصول به أعىل درجة

 :االستعداد لتعميم املنهج املطور: حادي عرش

 :ومن االستعدادات لتنفيذ املنهج املطور القيام مبا يأيت

 . توفري امليزانية الالزمة لذلك–

 ).النرشات, كتب النشاط, كتاب املعلم, كتب التلميذ(إنجاز الكتب الدراسية -

 .تجهيز املدارس مبا يلزم من معامل وأجهزة وأدوات-
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 املنهج املدريس وبرامج تعليم املوهوبني 

,  إعــداد املعلمــني بــدورات تدريبيــة ليــصبحوا قــادرين عــىل تنفيــذ املــنهج الجديــد-

 .وما يناسبها من وسائل التقويم, جهزة التعليمية الحديثةواستخدام الطرائق والوسائل واأل

 إعداد املوجهني واملرشفني بدورات تدريبيـة ملعرفـة الطرائـق والوسـائل الحديثـة يف -

 .ًتبعا للمنهج املقرتح, اإلرشاف والتوجيه واإلرشاد

 . تهيئة التالميذ وأولياء األمور وأفراد املجتمع برضورة وأهمية التطوير للمناهج-

 .   إعداد الوسائل املتنوعة واملختلفة الرضورية لعملية متابعة املنهج املقرتح وتقوميه-

 :تعميم املنهج املطور: ثاين عرش

تـصدر القـرارات املتعلقـة بتعمـيم , بعد االنتهاء من االستعداد لتعميم املنهج املطـور

 يف بدايـة العـام محددة موعد بدء تعميمه عىل مختلـف املـدارس وعـادة مـا يكـون, املنهج

 .الدرايس
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 املنهج املدريس وبرامج تعليم املوهوبني 

 :تقويم املنهج املطور: ثالث عرش

وإمنا يعني بدء مرحلـة جديـدة مـن , ال يعني تعميم املنهج املطور االنتهاء من العمل

ًاسـتعدادا , ًاملتابعة والتقويم؛ حيث يعد منهجا قامئًا يحتـاج إىل كـشف املالحظـات والقـصور

 .هج عملية مستمرةفعملية تطوير املن, لعملية تطوير جديدة

 :هناك طريقة أخرى لتطوير املنهج

 : أهم مراحل وعمليات تطوير املنهج قد متر يف عدة نقاط كاآليت

الوضع الحـايل للمـنهج املـراد تطـويره وتحليـل محتـواه، وتحديـد نـواحي :  وصف-1

 .القصور واملشكالت بجوانبها املختلفة، وتحديد مدى الحاجة إىل التطوير

شمل املنهج املـراد تطـويره بجميـع جوانبـه، مـع تحديـد االحتياجـات وي:  تخطيط-2

املــستقبلية واســرتاتيجية التعلــيم، ومــدخالت عمليــة التطــوير، وميكــن حــذف أو إضــافة، أو 

 .مراجعة وتحسني بعض أجزاء من املناهج الحالية

 أي ترجمة الفلسفة العامة للرتبيـة إىل أهـداف، وتحديـد املـواد الدراسـية:  تصميم-3

ومحتواها، ووسائل تنفيذها، وعدد ساعات تدريسها، مع وضـع التخطـيط األفـضل لجوانـب 

 .املنهج، وإعادة تنظيم املحتوى
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 املنهج املدريس وبرامج تعليم املوهوبني 

ويف هذه املرحلة يتم إيجاد حلول للمشكالت املختلفة، وتأخذ هذه الحلول :  إبداع-4

 .عدة صيغ جديدة

ري املناهج للمنهج وفيه يتم وضع املقررات املأخوذة بواسطة مخططي ومطو:  بناء-5

املطور بعنارصه املختلفة، من أهداف ومحتوى وأنشطة ووسائل ومواد تعليميـة متكاملـة يف 

 .تتابع تكتييك، ووفق األسس الرتبوية والعلمية واسرتاتيجيات التعلم الحديثة

للتأكد من سالمة املنهج املطور، قبل التصميم وذلك ملعرفة نواحي القـوة :  تجريب-6

 . السالبة ملحاولة تجنبهلتدعيمها،

وهذه املرحلة للحكم عىل مدى نجـاح أو فـشل عمليـة تطـوير املـنهج، أو :  تقويم-7

املنهج املطور ذاته، مع تـشخيص الواقـع الحـايل مـن خـالل التجريـب وذلـك لتأكيـد الـدور 

 .الرئييس التخاذ القرارات، والحصول عىل تغذية راجعة

 .التقييم يتم التنقيح، وإخراجه يف صورته النهائيةومبراجعة املنهج يف ضوء :  تنقيح-8

وهي مرحلـة متابعـة املراحـل الـسابقة أي املتابعـة املرحليـة، ثـم متابعـة :  متابعة-9

 .التنفيذ والتطبيق للمنهج املطور
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 املنهج املدريس وبرامج تعليم املوهوبني 

إن تطوير املناهج يعتمد عىل مجموعة من الخطوات، وهذه الخطوات إذا تم االلتزام 

ها تؤدي إىل الوقوف عـىل أرض صـلبة وتـساهم مـساهمة فعالـة يف بها يف عملية التطوير فإن

مع مالحظة أن تسلسل هذه الخطوات قد يعرتيـه يشء مـن . تحقيق األهداف املنشودة منه

 25 .التغيري وفًقا التجاهات القامئني عىل عملية التطوير وفًقا للظروف املحيطة

 :تقويم املنهج

 وقرارات تقوميية عـىل كافـة عنـارص املـنهج تقويم املنهج الدرايس يعني إصدار أحكام

األنـشطة , طـرق التعلـيم والـتعلم املـستخدمة يف تنفيـذه , محتواه ,  أهدافه :الدرايس وهي

, الربمجيـات التعليميـة , األدلـة التدريـسية , الكتـب ( الربمجية واملواد واألجهـزة التعليميـة 

  26.)بيئة املنهج, أساليب التقويم وأدواته 

ّنرى أن مفهوم تقويم املنهج هو عملية جمع بيانات كمية من خـالل قيـاس ومن هنا  ّ ّ

ّمدى تعلم املتعلمني من جهة  , وعنـارصه , ومدى توافر املعـايري الـسليمة يف أسـس املـنهج , ّ

  .والوصول إىل قرارات يف ضوئها, وتفسري تلك البيانات , وتنظيمه من جهة أخرى 

                                                           
 56ص .املناهج بني الصالة واملعارصة، مكتية األنجلو املرصية، الطبعة الثانية،القاهرة): 1999( عطا، ابراهيم محمد 25
 م2003املفهومات والتطبيقات ,  والقياس الرتبوي  زيتون، د حسن حسني اصول التقويم26
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 املنهج املدريس وبرامج تعليم املوهوبني 

 :ّ يتبني ما يأيتّومن خالل ما تقدم من التعريفات

ّوتنتهي باتخـاذ القـرارات املناسـبة يف , ّ تقويم املناهج عملية تبدأ بجمع البيانات -1" 

 .ضوء تفسري هذه البيانات

ّ عملية تقويم املنهج ال بد أن تتم يف ضوء معـايري موضـوعية -2 ّّ ّمبعنـى أنـه ال يـصح , ّ ّ

ّاتخاذ قرارات مبنية عىل وجهات النظر الشخصية  ّ  .ّ االنطباعات الذاتيةأو, ّ

ً إن التقويم يعتمد أساسا عىل جمع البيانات -3 , وجمع البيانات تعتمد عىل القياس , ّ

ّوالقياس عملية جزئية  ّإذ يتطلب كّل جانب من جوانب املنهج قياسات معينة , ّ ونتائج هذا , ّ

 .ةّأي أرقام أو إحصاءات تصف الجانب املقيس بلغة كمي, ّالقياس مقادير كمية 

ّوتتوقـف , ّواتخـاذا القـرارات املناسـبة يف ضـوئها ,ّ التقويم عملية إصـدار األحكـام -4

ّودقة تلك القرارات عىل مدى دقة القياس , ّصحة هذه األحكام    .ومدى صالح أدواته, ّ
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 املنهج املدريس وبرامج تعليم املوهوبني 

ّ التقويم ليس مقصورا عىل قضايا الحكم عـىل مـدى تعلـم التالميـذ فقـط -5 ّولكـن , ً

ّ يتخــذ يف ضــوئها قــرارات أخـرى تتعلــق بعنــارص املــنهج وأســسه Standardsهنـاك معــايري  َّ ُ

 .27" وتنظيمه  

 خطوات التقويم

 :ميكن توضيح خطوات التقويم كاآليت

 معرفة األهداف وهـي الخطـوة االوىل يف عمليـة التقـويم والتـي يجـب ان تتـسم -1

 نريـد تقوميـه، بالدقة والشمول والتوازن والوضوح حتى تكون مناسبة للعمل الرتبـوي الـذي

 ".املنهج ولكتاب املدريس"ويف البحث سيتم تقويم كتاب 

فـان املجـاالت التـي :  تحديد املجاالت التي يراد تقوميها واملشكالت التي يراد حلها-2

الخ، ..ميكن تقوميها هي املنهج ومكوناته، واملعلم وقضاياه، والتلميذ ومنوه، واملدرسة وإدارتها

 . تحديد املجاالت واملشكالت التي يراد تقوميهاويف البحث الحايل سيتم

                                                           
 .265-264ص , ّأساسيات املناهج: 2006ّ املكاوي، محمد أرشف  27
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 املنهج املدريس وبرامج تعليم املوهوبني 

ويتضمن إعداد الوسائل واالختبارات واملقاييس وغري ذلك مـن :  االستعداد للتقويم-3

أدوات التقويم، وكذلك اعداد القوة البـرشية املدربـة للقيـام بعمليـة التقـويم، وهنـا سـيتم 

 .اعداد ادوات التقويم والقوة البرشية إلجراء التقويم

فالبد من االتصال بالجهات التي سوف يتناولها التقويم عند البدء بعمليـة :  التنفيذ-4

التقويم من اجل تفهم هذه الجهات بأهـداف التقـويم والتعـاون مـع القـامئني عـىل عمليـة 

التقويم وصوالً اىل تحقيق افضل النتائج، ويشمل التنفيذ يف هذا البحث كل ما ذكـر يف هـذه 

 .الخطوة

حيـث تتمثـل هـذه الخطـوة بجمـع البيانـات املطلوبـة :  النتائج وتفـسريها تحليل-5

وتصنيفها وتحليلها واستخالص النتائج، وتشمل هذه الخطـوة القيـام بتحليـل نتـائج البحـث 

 . وتفسريها

 وذلك بعد الحصول عىل النتائج من الخطوة الـسابقة : التعديل وفق نتائج التقويم-6

هدف اىل تحقيق اهداف منشودة يف عملية التقـويم، وسـيتم ميكن تقديم مقرتحات مناسبة ت

 .عىل ضوء النتائج" املنهج والكتاب املدريس"تعديل كتاب 
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 املنهج املدريس وبرامج تعليم املوهوبني 

حيث يجب أن تخضع هـذه املقرتحـات للتجربـة بهـدف :  تجريب الحلول املقرتحة-7

التأكد من سالمتها من جهة ومن اجل دراسة مـشكالت التطبيـق واتخـاذ االجـراءات الالزمـة 

املـنهج "جها من جهة اخرى، وسيتم تجريب الحلول املقرتحة التي حددت لتعديل كتاب لعال

 28". والكتاب املدريس

 :وظائف التقويم

ّ      إن للتقويم وظائف متعددة، إذ إنه يستعمل يف إصدار قرارات ذات عالقة مبجال 

كذلك لـه الوظيفـة أو اكرث من مجاالت املنهج، إذ يعد الهدف األساس يف أي برنامج تربوي، و

الرئيــسة وهــي تــوفري التغذيــة الراجعــة الالزمــة للمحافظــة عــىل اتــزان العمليــة التعليميــة 

ًواستمرارها وله الدور الرئيس يف إرشاد الطلبـة وتـوجيههم تربويـا ومهنيـا، أو قـد يـستعمله  ً

 املعلمون ملعرفة مدى تقدم طلبتهم بهدف تقـديم العـون ملـن يحتـاج إىل ذلـك، أو ليعطـوا

 أحكاما حول ما قاموا بتعليمه 

ــام       ــدة ع ــات املتح ــوطني يف الوالي ــشاري ال ــس االست ــى املجل ــد أعط  وق

  مؤرشات لتقويم املـنهج الـدرايس الهنـديس أو املهنـي فـيام يتعلـق بخـصائص1968 

 

                                                           
 .،دار عامل الكتب للطباعة والنرش والتوزيع،الرياض1تحليل العملية التعليمية،ط): 1994( الدريج،محمد28
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 املنهج املدريس وبرامج تعليم املوهوبني 

 األفراد الذين سيدرسون املنهج، ومنها مـا يتعلـق بحـصيلة املـؤهالت التـي سيحـصل عليهـا 

 لـذا فـإن للتقـويم وظـائف أساسـية ،دى توافقها مـع متطلبـات سـوق العمـلالخريجون وم

تساعد املعلم واملتعلم عىل اتخاذ القرارات السليمة التي يـتم مـن خـالل تـشعيب التالمـذة 

وقبولهم وترفيعهم إىل صف أعـىل وكـذلك تحديـد املتطلبـات الـسابقة الواجـب توافرهـا يف 

علم، وتعرف مدى اكتـساب الطلبـة لألهـداف موقف معني، كرشط مسبق لحدوث عملية الت

 الرتبوية 

 29 :أنواع تقويم املنهج

 يرى كثري من الباحثني بأن هناك وجود أنواع متباينة من التقويم

 :هناك عدة تصنيفات لتقويم املنهج، وفق إجرائه هناك

  التقويم التمهيدي-

  التقويم البنايئ-

  التقويم النهايئ-

                                                           
 87ص . عامن، دار الصفاء للنرش والتوزيعتخطيط املنهج وتطويره،): 1990(الحسن، هشام، والفايد، شقيق 29
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 املنهج املدريس وبرامج تعليم املوهوبني 

 :التقويم وفق شموليته

  التقويم الكيل-

 :التقويم وفق الشكلية املنهجية

 )املنهجي( التقويم الرسمي-

 )غري املنهجي( التقويم الغري رسمي-

 :التقويم وفق املعلومات والبيانات

  التقويم الكمي-

  التقويم النوعي-

 :التقويم وفق القامئني به نجد نوعني منه هام

  التقويم الداخيل-

  التقويم الخارجي-

 :م وفق املوقف من األهدافالتقوي
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 املنهج املدريس وبرامج تعليم املوهوبني 

  تقويم معتمد عىل األهداف-

  تقويم غري معتمد عىل األهداف-

 :عنارص تقويم املنهج

 معرفة ما حققه الرتبويون من بنـاة للمـنهج ومنفـذين لـه االمـر الـذي يرفـع مـن -1

 .معنوياتهم من ناحية ويزودهم مبؤرشات يستطيعون مبوجبها تخطيط عملهم الالحق

 .ا يبذل من جهد ووقت ومال بالنسبة للرتبويني وللمواطنني بشكل عام تربير م-2

 التعرف عىل اثار املنهج لدى املتعلمني يف ضـوء االهـداف الرتبويـة مـام يـساعد يف -3

 .تطوير املنهج

 تشخيص السلبيات يف حال التنفيذ وبخاصه كيفيه التنفيذ وفق الظـروف املختلفـة -4

التدريس واعطاء مؤثرات لتكييف التنفيـذ بحـسب الظـروف مام يؤدي اىل تطوير يف طرائق 

 .املختلفة
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 املنهج املدريس وبرامج تعليم املوهوبني 

 جمع البيانات التي تساعد متخـذ القـرار يف اتخـاذ موقـف مـن املـنهج تطـويرا او -5

 .استمرارا او الغاء

 مساعدة التقويم يف حل املشكالت الرتبوية ومشكالت التجديد بـشكل خـاص عـن -6

 .املختلفةطريق التعرف عليها بدقه ويف الظروف 

 تطوير اساليب التقويم واجـراءات التقـويم ونظرياتـه ونتيجـة للخـربة املبـارشة يف -7

 .املامرسة

 املساعدة يف حسن تصنيف املتعلمـني اىل مجموعـات بحـسب قـدراتهم ورغبـاتهم -8

 .وميولهم

 )النجاح والرسوب(  تقرير سري املتعلمني عرب السلم التعليمي -9

م عن إنجازه وتقدمه املدريس يف املجـاالت املختلفـة بـصورة  اعطاء صورة للمتعل– 10

محددة واضحة مبا يساعده عىل تطوير انجازه ومنو شخصيته واالستفادة من نتائج العمليات 

 .التقوميية يف جهود االرشاد التوجيه الرتبوي واملهني للمتعلمني
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 املنهج املدريس وبرامج تعليم املوهوبني 

 مـساندة املدرسـة  اعطاء صورة ألولياء االمور عن تحصيل ابنائهم مام يدفعهم اىل-11

 30.يف عملها من اجل تحقيق االهداف

 31:املصادر التي يرجع اليها يف تقويم املنهج

هناك حاجة ملحة آلراء الخرباء كمصدر أسـايس إلصـدار القـرارات العلميـة، ويـصعب 

توفر الكفايات الالزمة لدى خبري واحد، والخبري هـو الـشخص الـذي ميلـك خـربات ات صـلة 

ج بحيث ميكن االستناد إىل رأيه وما يقدمه مـن معلومـات، واملـصادر عبـار بأحد نواحي املنه

عن املعلومات التي يقدمها املختصون، واملعلومات التي يتم الحصول عليها من هذه املصادر 

ليست تقويم لكنها أحكام أو إجابات ألسئلة تطرح بغـرض االسـتفادة مـن آرائهـم يف عمليـة 

 :عرض لتلك املصادرالتقويم والتطوير، وفيام ييل 

 :أحكام الخرباء

 .املقابالت الفردية والشفهية

 .جلسات االستامع

                                                           
 )م2007 (–رافده الحريري التقويم الرتبوي الشامل للمؤسسة املدرسية .  د30
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 املنهج املدريس وبرامج تعليم املوهوبني 

 .االستجابات الجامعية الشفهية

 .التقارير الفردية املكتوبة

 .تحليل املحتوى

 .التقارير الجامعية املركبة

 :أساليب املالحظة-

 .مواقف تقاس فيها مدى تحقيق األهداف

 .رياتمواقف تقاس فيها مختله املتغ

 .مواقف تقاس فيها مدى قابلية املنهج للتطبيق

 .مواقف تحدد فيها الصعوبات التي تحول دون تحقيق األهداف

 .مواقف تحدد فيها ما أدخله املعلمون من تعديالت

 .مواقف تحدد فيها املخرجات غري املتوقعة

 .االختبار واملقاييس
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 املنهج املدريس وبرامج تعليم املوهوبني 

 . املجتمع واملعلمني وأولياء األمور-1

 ر بالتفصيلعرض املصاد

 : أحكام الخرباء-4

يرجع عاد للخرباء الستقاء املعلومات واآلراء حول املناهج الدراسـية يف جميـع مراحـل 

 ويف بعض األحوال يعتمد عـىل تلـك املعلومـات واآلراء ،تخطيطها وبنائها وتقوميها وتطويرها

تعلق بتقويم املـواد  ويتضح هذا األمر عاد حينام يكون األمر م،دون غريها يف عملية التقويم

التعليمية للمنهج من حيث سالمتها من الناحية العلمية والناحية اللغوية ومن حيث اتصالها 

 كام يتضح حينام يكون األمر متعلق بتحديد األهداف املرغوب فيهـا ،مبجرى الحياة املعارصة

تلك املاد ملرحلة  ومدى مالءمة ،ومدى أهمية املوضوعات أو املحاور املختار من املاد العلمية

 . عمرية معينة

 ):املقرر الدرايس( تقويم املحتوى 

 .تقويم الكتاب املدريس ذاته -1

 تقويم الكتاب املدريس عل ضوء عالقته باملتعلم -2

 .تقويم الكتاب املدريس عل ضوء عالقته باملعلم -3
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 املنهج املدريس وبرامج تعليم املوهوبني 

  32.تقويم الخدمات املساند للكتاب املدريس -4

 :معايري تقويم املنهج

توى محدد من التميز يف األداء أو درجة محددة من الجودة ينظر لها مس: املعايري هي

كهــدف محــددا مــسبقا للمــسالة التعليميــة أو كمقيــاس ملــا هــو مطلــوب تحقيقــه لــبعض 

 33.األغراض

ًوتوفر هذه املعايري خطوطا إرشادية يتم يف ضوئها اسـتخدام أسـاليب تقـويم مناسـبة 

مثل ما يجب أن يقوم املعلم بتعليمه و ما يجـب لجمع بيانات تربوية بصورة قابلة للقياس، 

 .أن يقوم الطالب بتعلمه

 :ومن أهم معايري تقويم املنهج التايل

 وتشتمل عىل معايري فلسفة املنهج و معايري أهـداف :معايري تقويم و وثيقة املنهج. 1

م، ومعايري املنهج، ومعايري محتوى املنهج، و معايري األنشطة، و معايري طرق التدريس و التعل

 .مصادر املعرفة والتكنولوجيا ومعايري التقويم

                                                           
 )م2007 (–رافده الحريري التقويم الرتبوي الشامل للمؤسسة املدرسية .  د32
ص : 43م، ص 1988/  هــ 1408 وليد عبد اللطيف هو انه، املدخل ىف إعداد املناهج الدراسية، دار املريخ للنـرش، 33

44 
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 املنهج املدريس وبرامج تعليم املوهوبني 

 مجــال التخطــيط و مجــال :معــايري تقــويم املعلــم مــن خــالل عــدة مجــاالت هــي. 2

اسرتاتيجيات التعلم و إدارة الفصل، ومجال املادة العلمية و مجـال التقـويم سـواء الـذايت أو 

 . التنمية املهنيةومجال مهنية املعلم سواء أخالقيات املهنة أو،الطالب

 –البنيـة املعرفيـة : معايري تقويم نواتج التعلم، من خـالل عـدد مـن املجـاالت هـي.3

 .  الجوانب الشخصية و االجتامعية– املهارات الحياتية املعارصة –واملهارات العلمية والعملية 

 :جوانب التقويم وفق املنهج الحديث

واملهـارات وطـرق التفكـري واالتجاهـات تقويم منو الطلبة يف اكتساب املعلومـات -1  

وامليول والتكيف الشخيص واالجتامعي والنمو الجسمي وذلك عن طريق االختبارات وقـوائم 

 .التقدير واملالحظة واملقابالت الشخصية

لقيــاس كفاءتــه واســتخدامه لطرائــق التــدريس الحديثــة ) املــدرس(تقــويم املعلــم -2

لنــشاطات املختلفــة خاللهــا الــدروس واالمتحانــات والوســائل التعليميــة التــي يــستخدمها وا

 .اليومية والشهرية والسنوية

أي ما يدرسه الطلبة من موضوعات ومواد دراسية وتقويم :تقويم الربنامج املدريس-3  

 .املحتوى للامدة الدراسية وتقويم الكتب املدرسية



 
 

 

87 
 

 املنهج املدريس وبرامج تعليم املوهوبني 

ومــدى كفــاءة تقــويم املدرســة مــن حيــث االدارة املدرســية واملبــاين واإلمكانــات -4  

 34. النشاطات املدرسية والخدمات املكتبية واملختربات

  :وسائل تقويم املنهج

 :هنالك وسائل وأساليب عدة لتقويم املنهج منها التايل

 تقويم تحصيل الفرد من مجاالت املنهج العديدة ومنها قيـاس املـتعلم يف الجانـب -أ 

 األسـاليب املتبعـة فــي تقـويم تحـصيل  ومـن،املعريف والجانب االنفعايل والجانب التطبيقي

 :املتعلم ما يلـي

 األسئلة الشفوية. 

 االختبارات التحريرية. 

 املالحظة واملقابالت الشخصية. 

 اختبارات األداء العميل. 

 كتابة املقاالت والبحوث وغريها. 

                                                           
ــسني 34 ــيل ح ــه ع ــد والدليمي،ط ــرحمن عب ــمي،عبد ال ــدريس،دار ):2008( الهاش ــن الت ــة يف ف ــرتاتيجيات حديث اس

 71ص .الرشوق،عامن
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 املنهج املدريس وبرامج تعليم املوهوبني 

  : ومن األساليب املتبعة يف ذلك: تقويم التكيف الشخيص واالجتامعي للفرد-ب

 يصالسجل الشخ. 

 الرسوم البيانية االجتامعية.  

 استفتاءات توضح رأي الطالب يف زمالئهم.   

 استفتاءات توضح رأي الطالب يف الطاقات اإلنسانية.     

 استفتاءات توضح رأي الطالب يف الطاقات يف امليدان العميل.  

ت  تقويم النمو يف امليول واالتجاهات عن طريق االستفتاءات الخاصـة أو املالحظـا-ج

    .أو تحليل إنتاجهم وأعاملهم وغريها

  . تتبع منو املتعلم عن طريق بطاقات خاصة تسمى بالبطاقات التتبعية-د

هـــ تقــويم املجموعــة لعملهــا و تقــويم العالقــات بــني أفــراد املجموعــة عــن طريــق 

  .الرسومات البيانية وغريها

  : تأثري املؤسسة التعليمية يف املجتمع ومن أساليبها-و



 
 

 

89 
 

 املنهج املدريس وبرامج تعليم املوهوبني 

 إلحصائيات الخاصة بتطور املجتمع يف النواحي املختلفةا.  

  ــاتهم الخاصــة والعامــة ومعرفــة مــدى تتبــع خريجــي املؤســسة التعليميــة يف حي

    .استفادتهم من املنهج الدرايس ومدى استفادة املجتمع منه

  آراء املواطنني ورجال العامل ورؤساء املصالح وغريهم يف مـدى صـالحية الخـريجني

  .التي يكلفون بهالألعامل 

 :أهمية تقويم املنهج

 :تربز أهمية تقويم املنهج يف النقاط التالية

تحديد األهداف التعليمية بطريقة واضحة و التأكد من مدى صـالحيتها وواقعيتهـا . 1

 .و إمكانية تحقيقها

تحديد محتوى املادة التعليمية لتقدير القيمة العلميـة للـامدة التعليميـة و مـدى . 2

بتها للتطورات الحديثـة يف املجـال العلمـي الخـاص الـذي تتـصدى لـه و احتوائهـا عـىل مواك

 .العنارص الرئيسة و التأكد من دقة املعلومات و البيانات التي تتضمنها ومدى وضوحها
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 املنهج املدريس وبرامج تعليم املوهوبني 

تجريب املنهج ألنه يتم تعديل املـنهج و تكييفـه حـسب حاجـات الطـالب و يعـد . 3

مه عىل نطاق أوسع، فيتم تجريـب املرحلـة األوىل مـن تجريبه عليهم قبل تعميمه و استخدا

تنفيذه يف عدد محدد من الصفوف و املؤسسات التعليمية بغرض تحديـد نقـاط الـضعف و 

تحديد املجاالت التي تحتاج ملراجعة وتعديل مع كشف الصعوبات التي تواجه تنفيذه، ويتم 

نهج مـن اجـل تقـديم مقرتحـات ذلك استنادا عىل نتائج التقويم التكـويني املـنظم لهـذا املـ

بتعديله و تحسينه و التأكد من مالمئة هذا التعديل وصوالً باملنهج إىل املستوى املطلوب، ثم 

يتم تطبيق املنهج املراد تطويره عىل نطاق أوسع من الطالب يتم اختيارهم بطرقة عـشوائية 

 .35بنجاحصف و الهدف من ذلك هو معرفة الرشوط التي تضمن تنفيذه ) 50-30(من 

تنفيذ املنهج و استمراريته و التحقق من فعالية املـنهج مـن حيـث تحقيـق . 4

ومن كفاية التغيريات و التعديالت التـي أدخلـت عـىل ،األهداف التي وضع من اجلها

 املنهج، وال تنتهي عمليـة التقـويم باالنتهـاء مـن تطـويره و البـدء بتنفيـذه بـل هـي 

 

                                                           
 1991 - هـ 1411الطبعة االول :  محمود أبوزيد إبراهيم، املنهج الدراىس بني التبعية والتطوير، مركز الكتاب للنرش35

 193م، ص 
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 املنهج املدريس وبرامج تعليم املوهوبني 

 دميومتـه، فالرقابـة املـستمرة عـىل فعاليـة املـنهج تعطـي عملية مستمرة باستمرار املنهج و

 .36أساس لبقائه و استمراره لفرتة من الزمن

 :ّمسوغات تقويم املنهج

ّالثورة املعرفية والتكنولوجية يف مختلف املجاالت التي تعم العامل  - ّ جعلت منـاهج , ّ

ّمئني متخلفـة عـام يجـري التعليم التي ال تسارع إىل مواكبتها من خالل التقويم والتطوير الدا ّ

 .ّوبالتايل فاقدة ملسوغات وجودها أصالً, وعاجزة عن تحقيق أهدافها , يف العامل 

ّالتغريات االجتامعية والثقافية واالقتـصادية املتـسارعة  - ّ ّ ومـا يـصاحبها مـن ظهـور , ّ

 , ّدميقراطية التعلـيم( ّمصطلحات وأفكار و اتجاهات وقيم  وعادات وأساليب تفكري جديدة 

ّالعنايـة بـالتعليم الفنـي واملهنـي, ربط التعليم بسوق العمـل , تعليم اإلناث  تـستدعي ...) .ّ

ّتحليل املناهج وإثرائها بهذه املستجدات بشكل دوري ّ. 

ومـن نـتج , ّالتطورات املستمرة يف مجال علم الـنفس وتكنولوجيـا التعلـيم  -

ّعــن ذلــك مــن ظهــور إســرتاتيجيات تعليميــة جديــدة   ّ تعلــيم تكنولوجيــة ووســائل, ّ
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92 
 

 املنهج املدريس وبرامج تعليم املوهوبني 

ّحديثة أسهمت إىل حد كبري يف حث أصحاب القـرار الرتبـوي عـىل التوجيـه بـرضورة تقـويم  ّ ّ

ّاملناهج  ؛ لتطوير طرائق التدريس والتعلم والتعليم واألنشطة املدرسية وأسـاليب التقـويم  ّ ,

 .ووسائله

ّنتشار الثقايف اضـطر وتسارع يف اال, ّوما أحدثته من تواصل عاملي , ّثورة االتصاالت  -

ّالنظم الرتبوية إىل العناية باللغات األجنبية  ًوجعل كثريا منها يعيد النظر يف املناهج القامئـة , ّ

ّويقوم مناهج تعليم اللغات األجنبية ,  ّويوسع دائرة تلك اللغات لتـشمل اللغـات الـصينية , ّ ّ

ّواليابانية والروسية واألملانية  ّ ّعىل اللغتني اإلنجليزية والفرنسيةبعد أن كانت مقترصة , ّ ّ.  

ّومـا متخـض , ّازدياد عدد الدراسات والبحوث الرتبوية املختلفـة يف مجـال املنـاهج  -

 .ّوتويص برضورة تقوميها املستمر, تظهر ثغرات املناهج القامئة , عنها من نتائج 

ّثبوت مقولة إن استثامر رأس املال البرشي أفضل أنواع االستثامر دفع ال - رتبـويني إىل ّ

ّتقويم املناهج وتطويرها باستمرار للحصول عىل أفضل مخرجات برشية مؤهلة لدفع عجلـة  ّ

ّالتطور الوطني االقتصادي واالجتامعي ّّ ّ. 
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ًجعل هذا املنهج أمرا مهام لكـّل فـرد , ودخول املنهج إىل كّل بيت , انتشار التعليم  - ًّ

ويبـدي رأيـه فيـه يف وسـائل , ّىل إيجابياتـه ويثني ع, ويكشف عيوبه , ّيرشحه , يف املجتمع 

ّاإلعالم املختلفة التي رأت يف الخوض فيه مادة خصبة تهم الجميع  وتريض فـضولهم ؛ األمـر , ّ

ّودفع القامئني عىل العملية الرتبوية إىل العمل عـىل  تقوميـه , ّالذي لفت األنظار إىل أهميته   ّ

 .ّوتطويره بشكل مستمر

ّبق أن عني الرتبية مغمضة عام يجري يف امليـدان الرتبـوي وال يعني البند السا - ّ بـل , ّ

ّإن مثة لجانا مشكلة لغرض متابعة تطبيق املنهج القائم وتقوميه  ً ّ ّوتقدم هذه اللجان تقارير , ّ

, ونقـاط الـضعف يف املـنهج , ّتظهـر فيهـا جوانـب القـوة , ّدورية عن عملها لصاحب القرار 

 .ء التطوير يف ضوء نتائج التقويمفيختار الوقت املناسب إلجرا
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 :أهداف تقويم املنهج

وهو بذلك يـسعى إىل تحقيـق مجموعـة , ّيشمل التقويم أسس املنهج وعنارصه كافة 

 : من الوظائف واألهداف منها

األمر الذي يرفـع مـن ,      معرفة ما حّققه الرتبويون من بناة للمنهج ومنّفذين له -" 

ّيزودهم مبؤرشات يستطيعون مبوجبها تخطيط عملهم الالحقو, ّمعنوياتهم من جهة  ّ. 

ّالتعرف إىل آثار املنهج لدى املتعلمني يف ضوء األهداف الرتبوية ؛ األمر الذي يساعد  - ّ ّ

 .يف تطوير املنهج

ًجمع البيانات التي تساعد متخـذ القـرار يف اتخـاذ موقـف مـن املـنهج تطـويرا أو  - ّ ّ

 .ًاستمرارا أو إلغاء

 .37"ّليب التقويم وإجراءاته ونظرياته نتيجة للخربة املبارشة يف املامرسة تطوير أسا -

                                                           
دار , ّعـامن , ) باستخدام النامذج(تطويرها , تقوميها , تنفيذها , بناؤها , املناهج ): 2000( إبراهيم مهدي الشبيل 37

 .143ص , األمل للنرش والتوزيع 
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ّ وقد ذكر الرشيفي وأحمد بعض األهداف التفصيلية لعملية تقويم املنهج  ّ  :منها, ّ

ّ املساعدة يف تطوير األهداف التعليمية واإلجرائية-    "  ّ. 

 .ّاملساعدة يف تطوير املحتوى التعليمي للمنهج -

واختيار املناسب منها للمـنهج , ساعدة يف تطوير طرائق التدريس املستخدمة امل -

 .وخصائص التالميذ

 .ّاملساعدة يف تطوير الوسائل التعليمية املستخدمة -

 .ّاملساعدة يف تطوير األنشطة التعليمية -

 .38"       املساعدة يف تطوير أساليب التقويم املستخدمة وأدواته  -

ًفإن عملية تقويم املنهج تهدف أيضا إىل,  ذكر من أهداف وباإلضافة إىل ما ّ ّ: 

ّتعرف مدى التقدم والتطور الذي أحدثه املنهج يف سلوك املتعلمني بصورة صادقة  - ّ ّ ّ ,

 مـن خـالل التوجيـه –وتـوفري أفـضل الظـروف , األمر الذي يساعد عـىل تطـوير إنجـازاتهم 

ّ لألخذ بيدهم نحو التميز والتفوق–واإلرشاد  ّ. 

                                                           
 .79ص , ّاملناهج التعليمية): 2004(ّوأحمد محمد أحمد , ّ شوقي السيد الرشيفي 38
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كاألسـاس ,  التأكّد من توافر املعايري السليمة يف األسـس التـي اسـتند إليهـا املـنهج  -

 .ّواألساس املعريف, ّواألساس النفيس , ّواألساس االجتامعي , الفلسفي 

ّالعمل عىل زيادة الكفاية العلميـة واملهنيـة للمدرسـني  - ّ مـن خـالل تنفيـذ دورات , ّ

ّتدريبية تتناول احتياجاتهم التدريبي  .ةّ

ّصقل املهارات اإلرشافية واإلداريـة وكفايـات البحـث العلمـي  لكـّل مـن املـرشفني  - ّ ّ

ّواملديرين واملعلمني من خالل إرشاكهم بشكل فعيل يف عمليـة تقـويم املـنهج التـي تتـضمن   ّ ّ ّ

  .ّواتخاذ القرارات املناسبة يف ضوئها, جمع البيانات وتحليلها وتفسريها 

 :مجاالت تقويم املنهج

 فينبغي أن تشمل عملية التقـويم املـنهج ذاتـه ونتاجـه، ،نام نفكر يف تقويم املنهجحي

 :وميكن توضيح ذلك فيام ييل

 : تقويم املنهج ذاته–أ 
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وهذا يعني أن تنصب عملية التقويم عىل جميع عنارص املنهج والعالقات التي تربطها 

نـرص مـن هـذه العنـارص أوالً  وأن يتم تقـويم كـل ع، والتناسق والتوافق بينها،بعضها ببعض

 وال ننتظر حتى يتعرض الدارس لكل املـنهج ويتفاعـل معـه، ألن هـذا االنتظـار يجعـل ،بأول

االستفادة من التقويم يف تحسني املنهج عملية متأخرة ويشمل تقويم املـنهج ذاتـه املجـاالت 

 :التالية

 وارتبـاط ،بيئـة ومراعاتهـا إلمكانـات ال، مـن حيـث واقعيتهـا: تقويم أهداف املـنهج–

 وشمولها املجاالت وتدرجها يف مـستويات ،األهداف التدريسية باملستويني التعليمي والرتبوي

 ومـدى شـمولها ، ومـدى مناسـبتها لقـدرات الدارسـني واسـتعداداتهم وإمكانـاتهم،كل مجال

 . ومراعاتها لطبيعة عملية التعلم ورشوطها،لجميع جوانب الخربة

 ، واملعايري التـي روعيـت يف اختيـاره،ن حيث صدقه وداللته م: تقويم محتوى املنهج–

 . وترجمته لها ترجمة سليمة، ومدى ارتباطه باألهداف،وأسلوب تنظيمه

ــنهج – ــشطة امل ــويم أن ــنهج:تق ــق أهــداف امل ــا يف تحقي ــث فاعليته ــن حي  ، م

 ، واهتاممـــاتهم، وقـــدراتهم،ومناســـبتها ملـــستوى نـــضج الدارســـني واســـتعداداتهم
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إىل …  وإمكانية تنفيذها يف حـدود اإلمكانـات املتاحـة ،ومدى تنوعها وأهميتها ، وحاجاتهم

 .39غري ذلك من معايري جودة النشطة

 ، وكفايتها، من حيث مدى تنوعها: تقويم األساليب والوسائل املقرتحة لتقويم املنهج–

 وشــمولها لتقــويم جوانــب املحتــوى ، ومالءمتهــا للحكــم عــىل تحقيــق األهــداف،وشــمولها

 .نشاطات التعليم والتعلم والرتبيةو

ً وتكاملهـا معـا يف : تقويم مدى التامسك والرتابط والتوافق بني جميع عنارص املـنهج–

 .وحدة متامسكة متناغمة

 : تقويم نتاج املنهج-ب

 : كام ييل،وهذا يعني تقويم أثر املنهج يف كل من الدارس والبيئة واملجتمع

 مثــل اكتــساب ،ر هــذا النمــو يف نــواح متعــددة وتظهــر آثــا: تقــويم منــو الدارســني–

 والتكيـف ، والقيم املرغـوب فيهـا، وامليول، واالتجاهات، وطرق التفكري، واملهارات،املعلومات

 . والنمو الجسمي السليم،الشخيص واالجتامعي

                                                           
: 187 م، ص 2005 - هــ 1425دار الفكـر العـرىب، : مد الوكيل، تطوير املنـاهج، الطبعـة األول، القـاهرة حلمى أح39
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 باعتبارهام املصب الذي تظهر فيه آثار املـنهج : تقويم أثر املنهج يف البيئة واملجتمع–

 ، ويتـضمن ذلـك تقـويم كفـاءة الخـريجني يف عملهـم، بصورة مبـارشة وغـري مبـارشةاملدريس

 . واالستجابة لحاجات املجتمع ومتطلباته،وقدراتهم عىل التكيف مع الحياة

 :خطوات تقويم املنهج

ًيعد التخطيط أمرا حيويا ومهام لـيس فقـط بالنـسبة لعمليـة التقـويم ً  وإمنـا لجميـع ،ً

 والتقـويم املبنـي عـىل ،األفراد والجامعات يف جميع مجاالت الحيـاةالعمليات التي يقوم بها 

 :أساس علمي البد أن مير بالخطوات التالية

 ).يسرتشد يف ذلك باألهداف(  تحديد الجوانب التي تنصب عليها عملية التقويم –أ 

 وذلك باختيار أنسب األساليب والوسـائل لتقـويم كـل جانـب ، االستعداد للتقويم-ب

 . أو بناء وسائل التقويم إن مل تكن موجودة،الجوانبمن هذه 

 فـإذا كـان ،التنسيق بني مجموعـة الوسـائل التـي تـستخدم لغـرض واحـد -جــ

 فمـن ،الهدف من التقويم هو الكشف عن قدرة الدارس عىل التفكري العلمي السليم

  ، االختبـــارات املخصـــصة لهـــذا الغـــرض: مثـــل،املمكـــن اســـتخدام عـــدة وســـائل
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 وحيـث إن كـل وسـيلة مـن هـذه الوسـائل يقـوم بهـا أفـراد ، واملقابلة الشخصية،ةواملالحظ

 . فمن الرضوري التنسيق بني مجموعة هذه الوسائل،معينون

 ، فـإن مل تتـوافر القـوى البـرشية، اختيار األشخاص املدربني الستخدام كـل وسـيلة–د 

 . وتدريبهم،يجب اختيار من سيقومون بعملية التقويم

 ومــرات االســتخدام إذا ، زمنيــة يتحــدد فيهــا اســتخدام كــل وســيلة وضــع خطــة-هـــ

 .استخدمت أكرث من مرة

 . تحديد أدق الطرق وأنسبها لتسجيل نتائج كل وسيلة–و 

ً ورصـد البيانـات رصـدا ، القيان بعملية التقويم وفق األهـداف املحـددة للتقـويم–ز 

ًعلميا يساعد عىل تحليلها تحليالً دقيقا ً. 

 يقـوم عـىل ، وتقـديم تـصور عالجـي مقـرتح، وتحليلهـا،نتائج التقويم استخالص –ح 

ً سـعيا إىل تحقيـق أهـداف املـنهج ، وتاليف نـواحي القـصور،أساس دعم نقاط القوة يف املنهج

 .املنشودة عىل خري وجه ممكن
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 :أساليب التقويم

 : وينقسم إىل–التقويم الفردي 

 أو الـدارس ملـتعلم ، أو املوجـه للمـريب، كتقويم الدارس للمـريب: تقويم الفرد لغريه-1

 . وتقويم خبري يف املناهج ملنهج خبري آخر،آخر

 أو تقـويم الـدارس ، كتقـويم املـريب لنفـسه:)التقـويم الـذايت(تقويم الفـرد لنفـسه -2

 وتجدر اإلشارة هنا إىل أن املـريب ال ،لنفسه، وتقويم مخطط املناهج للمنهج الذي بناه لنفسه

  إذا ميكنه ذلك إال

 . وصل إىل درجة كافية من النضج–

 . وتحمس، واقتنع، ُشجع عىل ذلك–

ً درب عىل ذلك تدريبا كافيا– ً. 

 :ومن مميزاته

 مام يعـدل سـلوكه يف ، وعالجها يف الوقت املناسب، اكتشاف الدارس أخطاءه بنفسه–

 .االتجاه الصحيح

 .آلخرين اكتشاف الفرد لنقاط ضعفه يجعله أكرث قابلية لتقبل نقد ا–
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 .ً يجعله أكرث تسامحا نحو أخطاء اآلخرين–

 . والطأمنينة، ويشعره بالثقة بالنفس، يعوده تحمل املسئولية–

 أو الـدارس كـل ، أو املريب،ويتم التقويم الفردي للمنهج إذا قام بذلك مخطط املناهج

 .مبفرده

 :التقويم الجامعي

 : تقويم الجامعة ألفرادها-1

 : ويتمثل يف، كل فرد ومدى إسهامه يف نشاط الجامعةُويقصد به تقويم عمل

 . مدى تنفيذ كل فرد للعمل املسند إليه–

 . مدى تعاونه مع اآلخرين أثناء التنفيذ–

 . مدى التزامه بالخطة التي تضعها الجامعة–

 . مدى إسهامه يف حل املشكالت التي تواجه الجامعة–

 . مدى عالقته ببقية األفراد–
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 . اإلقبال عىل العمل مدى نشاطه يف–

 . مدى تقبله للتوجيهات واألوامر–

 أو يـرسف ، النقد– لعدم نضجه – فرمبا ال يتقبل الفرد ،ولهذا األسلوب بعض املحاذير

 : لذا ينبغي للمريب أن،بعض الدارسني يف نقدهم لدرجة تجريح اآلخرين

 . يعود الدارسني النقد املوضوعي–

 .وار بال غضب أو انفعال يعود الدارسني املناقشة والح–

 . يعود الدارسني التزام النظام أثناء املناقشة وآداب االستامع–

 يعلم الدارسني أن عملية النقد يقصد بها إبراز اإليجابيات والسلبيات بهدف تحسني –

 .ُ حتى ال يفقد الدارسني الثقة بأنفسهم أو يحبطوا،األداء

 ،ذي ميتد إىل املقرتحات التي متثل رأي األغلبية ال، يعود الدارسني النقد الهادف البناء–

 .والتي تعدل السلوك إىل األفضل
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 املنهج املدريس وبرامج تعليم املوهوبني 

ًومن أمثلة تقويم املنهج تقوميـا جامعيـا  أن يعـرض املـنهج عـىل ) الجامعـة ألفرادهـا(ً

 لتحديد نقاط ، أو تربوية شاركت يف بناء املنهج،مجموعات عمل أو لجان متخصصة أكادميية

 . واقرتاح العالج،شارك يف بناء املنهجالضعف الخاصة بكل فرد 

 :تقويم الجامعة لنفسها ككل-2

 إذ يدرب األفراد عىل العمل الجامعي التعاوين ومن ،لهذا األسلوب أهمية تربوية كربى

 .الخ…  والندوة ، واملعسكر، واملعرض،أمثلته تقويم الرحلة

ي تبنت املنهج بتحديـد  أن تقوم املجموعة الت،ومن أمثلة تقويم املنهج بهذا األسلوب

 .ً وتقرتح تصورا للعالج،نقاط القوة ونواحي القصور يف املنهج

 : تقويم الجامعة لجامعة أخرى-3

فكام أن الدارس ال يستطيع الوقوف عىل مستواه إال بعد مقارنة نتائجـه بنتـائج بـاقي 

عـد مقارنتهـا  فإن الجامعة هي األخرى ال ميكن أن تكون فكرة عن نفـسها إال ب،أفراد الفصل

 ومن األهداف التي يحققها هـذا األسـلوب ،بنتائج الجامعات األخرى التي تقوم بالعمل ذاته

 :ما ييل
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 املنهج املدريس وبرامج تعليم املوهوبني 

 سـواء يف رسـم الخطـط، أم يف ، االستفادة من خربات الجامعات األخرى باالحتكاك–أ 

  . أم يف حل املشكالت التي تواجه الجامعات،تنفيذها

:  مثـل، مـام يحقـق فوائـد تربويـة كـربى،لجامعـات إتاحة الفرصة للمناقشة بني ا-ب

 ، والعمـل مـن أجـل هـدف واحـد، واملـساواة، واإلخـاء، الحـب،تحقيق روح العمل الجامعي

 . ومن الرضوري دعمه ونرشه،وتجدر اإلشارة إىل أن أسلوب التقويم هذا قليل االنتشار

ء يف املنـاهج  أن تقـوم مجموعـة مـن الخـربا،ومن أمثلة تقويم املنهج بهـذا األسـلوب

 عـىل أن تحـدد ،بفحص منهج خطط من قبل مجموعة أخرى من الخـرباء يف التخـصص ذاتـه

 ثـم تقـرتح خطـة ، ونـواحي القـصور يف املـنهج املفحـوص،املجموعة الفاحـصة نقـاط القـوة

 .عالجية
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 املنهج املدريس وبرامج تعليم املوهوبني 

  :أسس بناء املنهج

  -:ويضم أربعة أسس هي

  : األساس املعريف:أوال

ساسية لإلنسان واملعرفة هي نتاج هذا الذكاء وملا كانت املعرفة الذكاء من املميزات األ

أساسية يف النمو اإلنساين حيث ال ينمو بدونها فقد اعتربت أحد أهداف الرتبية الرئيسية كـام 

ًاعتربت أساسا هاما من األسس التي يجب أن يراعيها املنهج الدرايس  وتعد املعرفة بعدا مـن .ً

من حيث طبيعتهـا وطـرق (ألن النظرة اىل املعرفة , مخططو املناهج االبعاد التي يرجع اليها 

تــؤثر بدرجــة متفاوتــة يف تحديــد مجــال املــنهج و ) ومــصادرها ووظائفهــا, الحــصول عليهــا

 .40تخطيطه و تنفيذه

 :فواضع املنهج ال بد أن يسأل نفسه األسئلة التالية

 ج ؟ما طبيعة املعرفة التي يجب أن يشتمل عليها املنه·       

 ما مصادر الحصول عليها ؟·       

 كيف ميكن للمنهج أن يحققها؟·       

                                                           
 .63،عامل الكتب، القاهرة ص 2املناهج بني النظرية والتطبيق،ط):1989( اللقاين،أحمد حسني  40
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 املنهج املدريس وبرامج تعليم املوهوبني 

ما هي أنواع املعارف التي لها قيمة تعليمية وتسهم يف تحقيق األهداف العامـة ·       

 للرتبية التي يعمل املنهج عىل تحقيقها ؟

 :املنهج وطبيعة املعرفة

رجة كبرية عـىل مـا يفهمـه الفـرد مـن تتوقف طريقة التعلم والتعليم ومحتواها إىل د

أنهـا مجموعـة املعـاين واملعتقـدات : ماهية املعرفة ومـن التعريفـات التـي ذكـرت للمعرفـة

واألحكام واملفاهيم والتصورات الفكرية التي تتكون لدى اإلنسان نتيجـة ملحاوالتـه املتكـررة 

 :لفهم الظواهر واألشياء املحيطة به وتتفاوت يف طبيعتها فهي

عندما نقول عن إنسان أنه يعرف أن املعادن تتمدد :    معرفة مبارشة وغري مبارشة.  1

أما عندما نقول ,بالحرارة فإن ذلك يعني أن معرفته متت عن خربة مبارشة أي عن علم ودراية

عن إنسان آخر أنه يعرف عن متدد املعادن بالحرارة فإن معرفته هذه متت بواسـطة وسـائل 

ومـن واجـب املـنهج .ثل الكتاب املدريس أو غريه أي أن معرفته وصفيةأو طرق غري مبارشة م

أن يهتم باملعارف املبارشة دون أن يهمل املعـارف الغـري مبـارشة فـاملنهج الـواقعي يجـب أن 

  .يتضمن كال النوعني من املعرفة ويهتم بهام
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 املنهج املدريس وبرامج تعليم املوهوبني 

لعـارف املعرفة هي نـوع مـن العالقـة بـني اإلنـسان ا: املعرفة ذاتية وموضوعية.     2

واليشء املعروف وأن نوع املعرفة هو الذي يعكس طبيعة العـارف واملعـروف وقـد اختلـف 

فالسفة نظرية املعرفة حول مـا إذا كانـت املعرفـة ذاتيـة أم موضـوعية فمـنهم مـن قـال أن 

املعرفة ذاتية ومنهم من قال إنها موضوعية والبعض اآلخر قال إنها ذاتيـة وموضـوعية وهـو 

 .ملعرفة نسبية حتى يف العلوم الطبيعية أي ال توجد هناك معرفة مطلقةالقول األرجح فا

 .41 :املنهج ومصادر املعرفة

هي مرشد أسايس نحو الحقيقة واملعرفة التي تتم عن طريق الحـواس : الحواس.      1

فمـن واجـب .هي معرفة أصيلة ألن منافذ املعرفة عىل العامل الخارجي هـي حـواس اإلنـسان

ً االهتامم بحواس التالميذ واستخدامها نظرا لوجـود عالقـة طرديـة بـني كثـرية املنهج وواضعه

ًاستخدامها يف الحصول عىل املعرفة وبني زيادة سهولة املعرفة ومن واجبـه أيـضا اإلكثـار مـن 

 .استخدام الوسائل الحسية املعنية التي تساعد التالميذ عىل تحقيق تعلم نافع لهم

                                                           
ا واساسها،دار املـسرية للطباعـة املناهج الرتبوية الحديثة مفاهيمها وعنارصه):2000( مرعي،توفيق أحمد وآخرون 41

 .والنرش،عامن،االردن
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من مصادر املعرفة ويقصد به عملية التفكـري التـي يقـوم وهو مصدر ثان : العقل.   2

ًبها اإلنسان وترتبط عملية التفكري ارتباطا باإلدراك الحيس ألن محتوى إدراك اإلنسان يتوقف 

ومن واجب املنهج واملعلم االهـتامم بـالتفكري .عىل العمليات العقلية مثل التوقعات والذاكرة

 .دركاتهم الحسية عن طريق الفهم العقيلالعقيل للتالميذ واالهتامم بتوجيه م

ًليس نوعا من اإلدراك الحيس فاملعرفة التي تـتم عـن طريـق الحـدس : الحدس.      3

هي معرفة ذاتية مبارشة وال تأيت نتيجة تفكري منتظم فالحدس شكل من أشكال التعلم الذايت 

روا إىل الحـدس فعـىل املـربني أن ينظـ. ألن التعلم يحدث مبـارشة مـن الـداخل دون وسـيط

كمصدر للمعرفة له تأثريه يف طريقة تدريسهم ومن واجب املنهج تشجيع التعلم الذايت عنـد 

 .التالميذ وتنميته بالوسائل املناسبة

وهي ما خلفـه الـسلف مـن اآلبـاء واألجـداد مـن تـراث ثقـايف كاللغـة : التقاليد.        4

باء واألجداد يتم اسـتقبالها عـن طريـق العقـل والدين واألخالق وهذه املعرفة التي خلفها لنا اآل

ومن املسائل الرتبويـة . والحواس معاً فالتقاليد بشكل خاص هي مصدر معرفة السلوك واألخالق

التي يدور حولها الجدل والنقاش مسألة ما يعطي من قيمة للمعرفة التقليدية وموقف املدرسة 

ــالبعض يؤكــد أن عمــل املدرســة األســايس هــو نقــل  ــا ف ــاره املعرفــةمنه ــرتاث الثقــايف باعتب   ال
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 املنهج املدريس وبرامج تعليم املوهوبني 

الالزمة للتالميذ يف حني يرفض البعض اآلخر التقاليد ويعتربها معرفة غري نافعـة عـىل أسـاس 

أن املعرفة النافعة يف رأيهم هي التي تكون أصيلة نابعة من مـصادر أوليـة وليـست متوارثـة 

ة التقليديـة واملعرفـة األصـلية فمن واجب املنهج يتمثل يف التنسيق بني املعرف. عن السابقني

عىل أن تستخدم املعرفة األصلية لتأكيد املعرفة التقليدية ومنحها الحيوية الالزمة وتـستخدم 

 .املعرفة التقليدية كأساس ملساعدة وإمناء املعرفة األصلية الرضورية

 الوجود ويقصد بالوجود الخربة الذاتية والعمل التي تتحقـق بواسـطتهام املعرفـة.   5

عند اإلنسان ومن واجب املنهج أن يهـتم بـالخربات الذاتيـة للتالميـذ وبتـوفري فـرص الـتعلم 

 .بشكل مناسب وواسع لهم

 سـبحانه وتعـاىل إىل أشـخاص الـلــهوتـتم عـن طريـق وحـي : الوحي واإللهام.       6

 . ملن يشاء من عبادهالـلـهمختارين  هم األنبياء والرسل فاإللهام يعد هبة خاصة من 

وهذه املعرفة ال نستطيع أن ننميها يف املناهج وإمنا نأخذها كام هـي دون أي تـدخل 

فيها ويكتفي بتفسريها وبيان مقاصدها فمن واجب املنهج أن يعد التالميذ للعمـل باملعرفـة 

 . واحرتامها واستقبالها يشكل طاعة وقدسيةالـلـهامللهمة من عند 
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 املنهج املدريس وبرامج تعليم املوهوبني 

واملعرفـة ,واملعرفة التقليديـة,واملعرفة العقلية ,ال بد للمنهج أن يهتم باملعرفة الحسية

 .واملعرفة امللهمة بشكل يؤكد وحدة املعرفة وتكاملها,الوجودية أو العملية 

 :املنهج وخصائص املجال املعريف

 :لكل مجال خاصيتان أساسيتان هام

 حصيلة من املعلومات·       

 .طريقة متخصصة يف البحث واكتساب املعرفة·       

 :يلة املعلومات يف أي مجال معريف تقسم إىل أربعة مستويات هيوحص

 : الحقائق النوعية-1

وهي حقائق جزئية صغرية تتطلب عمليات ومهـارات محـددة مثـل قولنـا أن بـريوت 

والحقائق النوعية تعـد .عاصمة لبنان فمثل هذه الحقيقة هي عىل أبسط مستويات التجريد

إىل أفكار جديدة ومن واجـب املـنهج أن يختـار التفاصـيل وأن إتقانها ال يؤدي , معرفة ميته

التي يدرسها التالميذ بعناية وأن يربط بينها عىل نحو يساعد عىل تفـسريها يف إطـار األفكـار 

 .التي تخدمها
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 املنهج املدريس وبرامج تعليم املوهوبني 

 : األفكار األساسية أو الرئيسية-2

الطبيعيـة متثل األفكار واملبادئ والقوانني بنية املادة الدراسـية ومـن أمثلتهـا القـوانني 

ومن واجب املنهاج أن يجعل هذه األفكار محور اهتاممه بحيث يتعلمهـا , واملبادئ الرياضية

  42.كل تلميذ يف املستويات التعليمية املختلفة

 : املفاهيم-3

هي أنساق معقدة من أفكار مجردة تتكون من خالل خربات أو مواد دراسية متتابعة 

ــري االجت ــة والتغ ــوم الدميقراطي ــل مفه ــة يف مث ــيات والعين ــة يف الرياض ــوم الفئ ــي ومفه امع

 .اإلحصاءات أو يف مناهج البحث

واملنهج يتألف من مفاهيم متدرجة يتلقاها التالميذ يف صفوفهم املختلفة عىل التـوايل 

ًبحيث ينمو املفهوم شيئا فشيئا وما يصل التلميـذ إىل مرحلـة دراسـية متقدمـة حتـى يـزداد  ً

ًاملفهوم تعمقا وتجريدا ً. 

 

                                                           
اسـتخداماته،دار الفكـر –أسـسه –تحليـل املحتـوى يف العلـوم االنـسانية مفهومـه ):2008( طعيمة،رشدي أحمـد  42

 .379العريب، بريوتص 
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 املنهج املدريس وبرامج تعليم املوهوبني 

 : األنساق الفكرية أو الرتكيب-4

متثل املواد الدراسية أنظمة فكرية تتكون من مفاهيم توجه طريق التفكري فهي تحدد 

األسئلة التي تطرح وأنواع اإلجابة التي تبحـث عنهـا والطـرق التـي نـستخدمها للوصـول إىل 

, نظم عند التالميذومن واجب املنهج أن يبني بشكل يؤدي فيه التعلم إىل التفكري امل, املعرفة

وعليه أن يؤكد عىل التنسيق بني املحتوى الـدرايس وطريقـة التـدريس عـىل نحـو يـؤدي إىل 

 .تنمية األنساق الفكرية عند الدارسني

 :املنهج وحقول املعرفة

 :تتمثل حقول املعرفة يف األمور التالية

 :العلوم الرمزية وتشمل. 1

 .ان مفهومة يتفق الناس عليهااللغات وهي وسائل رمزية تحمل مع·       

 .الرياضيات وهي أرقام تحمل معان ذات داللة·       

 .الفنون التعبريية التي تعرب عن األشياء مبعان متفق عليها·       
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 املنهج املدريس وبرامج تعليم املوهوبني 

واجب املنهج أن ميثل هـذه العلـوم بلغـة سـليمة ورياضـيات صـحيحة وفنـون ·       

 ً.عنى وهدفاتعبريية حتى يتسنى للتالميذ االستفادة منها م

 .العلوم التذوقية وتشمل املوسيقى والفنون التوضيحية واألدب والشعر. 2

العلوم األخالقية وهي تتعلق بالقيم األخالقية التي تحدد معارف النـاس وسـلوكهم . 3

 .يف الحياة

ــوم الفيزيائيــة والكيميائيــة والحيوانيــة والنباتيــة . 4 ــة وتــشمل العل العلــوم التجريبي

 .سانيةوالعلوم اإلن

العلوم الجامعة وتشمل الدين والفلسفة والتاريخ وهذه العلوم تعتمد يف طرائقهـا . 5

عىل العلوم األخرى وإن كان لكل علم منها طريقة تتحدد بحسب طبيعته فالتاريخ مـثالً لـه 

بعد خاص يرتبط بحوادث معينة ووظيفته تحليل الحوادث وتفسريها من خالل تعاونـه مـع 

 .العلوم األخرى
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 املنهج املدريس وبرامج تعليم املوهوبني 

  : األساس النفيسً:ثانيا

وهو كل ما أسفرت عليه دراسات وبحوث سـيكولوجية عمليـة الـتعلم والتـي تفـرض 

نفسها عىل عملية بناء املنهج وقد ظهرت نظريات نفسية كثرية حاولت تفسري التعلم وميكن 

  43:إجاملها باتجاهني رئيسني هام

  : االتجاه السلويك-1

 معقدة ميكـن تحليلهـا إىل وحـدات بـسيطة هـي ويفرس التعلم عىل أساس انه وحدة

 ويـرى بـان أسـاس الـتعلم هـو املثـريات ،االستجابات األوليـة التـي تـرتبط مبثـريات محـددة

 ومن تطبيقات هذا االتجاه التعليم املـربمج وأهميـة ،الخارجية التي تسبب استجابة للمتعلم

  .استخدام التقنيات يف التعليم

  : االتجاه املعريف-2

 الـتعلم عـىل أسـاس دراسـة العمليـات العقليـة مثـل التـذكر واالنتبـاه ويفرس

واالحتفاظ ويؤكد أصـحاب النظريـات التـي تتبـع هـذا االتجـاه عـىل أهميـة الخـربة 

ــة تنظــيم ــذلك أهمي ــتعلم الالحــق وك ــاملواقف واألحــداث يف أحــداث ال ــسابقة ب  ال
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 املنهج املدريس وبرامج تعليم املوهوبني 

علم ومـن تطبيقاتهـا الـتعلم  املوقف وان تعلم املبادئ دون عملية الفهم يؤدي إىل فشل الت

  .االستكشايف والتعلم االستقبايل ذي املعنى

ورغم اختالف النظريات التي تتبع كل اتجاه يف تفسري الـتعلم إال إنهـا قـدمت الكثـري 

  .من اإلسهامات والتطبيقات التي أثرت يف املنهج

  :االستعداد والقدرة عىل التعلم

سـتعدادات الفـرد لهـا دور أسـايس يف عمليـة تشري البحوث النفسية إىل إن قـدرات وا

  .التعلم وقد يرتادف لفظ القدرة واالستعداد إال انه يوجد فرق بينهام

ًفالقدرة تعني نفسيا هي كل ما يستطيع الفرد أداؤه يف اللحظـة الحـارضة مـن عمـل 

  .عقيل أو حريك

  .أما االستعداد فهو قدرة الفرد الكامنة عىل أن يتعلم برسعة وسهولة

ويتضح من ذلك إن االستعداد سابق للقدرة ويستدل عـىل وجـود االسـتعداد عنـد أي 

  .فرد قدرته عىل تعلم اليشء املقصود مثل تعلم استخدام الحاسوب

  .وينبغي عىل املنهج أن يراعي استعدادات وقدرات املتعلمني
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 املنهج املدريس وبرامج تعليم املوهوبني 

  :مطالب النمو واملنهج

جات الكتساب معـارف ومهـارات إن يف كل مرحلة من مراحل النمو تظهر للفرد احتيا

  :معينة ومن أمثلة مطالب النمو التي ينبغي أن يراعيها املنهج

  . كالتعرف عىل أجهزة الجسم والعناية الصحية بها: مطالب النمو الجسمي–أ 

 كاكتـساب املفـاهيم االجتامعيـة واالقتـصادية والـسياسية : مطالب النمـو العقـيل-ب

 . ة للتوافق مع الحياة املعارصةوالعلمية والتكنولوجية الالزم

 ويشمل عملية إعداد الفـرد للحيـاة األرسيـة واإلعـداد : مطالب النمو االجتامعي–ج 

  .لقبول دوره يف املجتمع

  :مفهوم الذكاء وأثره عىل املنهج

 نشاط عقيل ميكن الفرد من القدرة عىل الفهم واالبتكـار واكتـساب :يعرف الذكاء بأنه

  .ع البيئة بأفضل صورةالخربات والتكيف م

  .ويتأثر الذكاء يف نشأته ومنوه بالتفاعل بني الوراثة والبيئة
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 املنهج املدريس وبرامج تعليم املوهوبني 

واالتجاه النفيس ينظر إىل الذكاء بأنه طاقة فطرية تولد مع الفرد ولكن هذه الطاقة ال 

وكذلك وجود الفـروق الفرديـة يف ذكـاء , تصل إىل تحقيق كل إمكانياتها إال بالرتبية والرعاية 

مني لذا ينبغي أن يراعي املنهج الحاجات النفـسية للطلبـة األذكيـاء بوضـع موضـوعات املتعل

  .تتحدى تفكريهم وتعمل عىل تنمية قدراتهم العقلية

ًومراعاة املتعلمني األقل ذكاء بتنوع الخربات الرتبوية بني الصعبة والسهلة يف املقررات 

  .املنهجية

  : األساس االجتامعي والثقايفً:ثالثا

ًجتمع عبارة عن مجموعة من األفراد الذين يتعاونون وفقـا لنظـام يحـدد العالقـات امل

  .فيام بينهم لتحقيق أهداف محددة وتربطهم روابط روحية ومادية

  .وهذه الروابط تشمل املعتقدات والعادات واملثل والقيم

ف إن دراسة املجتمع تعد املجال الحيـوي الـذي تـشتق منـه الرتبيـة أهـدافها وأهـدا

 وتعـد الثقافـة مـن مظـاهر املجتمـع املهمـة الواجـب أن ،الرتبية تشتق من طبيعة املجتمع

  .يراعيها املنهج
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 املنهج املدريس وبرامج تعليم املوهوبني 

 النسيج الكيل من األفكار واملعتقدات والعادات والتقاليد :وميكن تعريف الثقافة بأنها

  .واالتجاهات والقيم وأساليب التفكري والعمل يف حياة الناس

  .يئة الذي صنعه اإلنسان بنفسه وهذبه بخربته وتجاربهوهي تعني الجزء من الب

  -:وتتألف الثقافة من مكونات ثالث

 وهي ما يشرتك فيـه غالبيـة املجتمـع كاللغـة والـزي والتقاليـد وتهـتم :العموميات-1

  .الدول بنرش عموميات الثقافة عن طريق التعليم اإللزامي األويل

ة بقطـاع أو فئـة معينـة مـن النـاس مثـل  ومتثل أمناط السلوك الخاص:الخصوصيات-2

 .أهل حرفة معينة أو مهنة ما كخصوصية املدرسني أو األطباء أو املهندسني

 ومتثل مستوى األمناط الثقافية التي يشرتك فيهـا عـدد محـدد مـن :البديالت-3

األفراد وهي متغرية ومتجـددة كـاعتامد طريقـة حديثـة يف الرتبيـة أو اتبـاع أسـلوب 

 ل فـــان حققـــت النجـــاح تـــصبح عامـــة يف املجتمـــع وترتقـــي إىلجديـــد يف العمـــ
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 املنهج املدريس وبرامج تعليم املوهوبني 

 ويـرتبط املـنهج بالثقافـة ،العموميات وان اقترصت عىل فئة معينـة تعـد مـن الخـصوصيات

  .الكلية للمجتمع لذا فان ما يحدث من تغريات ينعكس عىل املنهج

  :خصائص الثقافة

  .قل الثقافة إنسانية أي ينفرد بها اإلنسان المتالكه الع-1

 الثقافة قابلة للنقل والنرش حيث ينقل اإلنسان تراثـه الثقـايف إىل األجيـال الحاليـة -2

  .واملقبلة

 الثقافة مكتسبة أي ليست فطرية وإمنا هي أمنـاط سـلوكية يتعلمهـا اإلنـسان عـن -3

  .طريق الخربة

  الثقافة مشبعة لحاجات اإلنسان البيولوجية والنفـسية فهـي تقـدم أمنـاط جـاهزة-4

  .إلشباع حاجاته وان عجزت اوجد له بديال عنها

 أي إنها يف منو فثقافة إنسان القرن الواحد والعـرشين تختلـف عـن : الثقافة متغرية-5

  .ثقافة إنسان القرن العرشين

  . تتفاعل عنارص الثقافة فيام بينها تفاعال مستمرا لتكوين منط ثقايف متامسك-6
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 املنهج املدريس وبرامج تعليم املوهوبني 

عله يتصف باملرونة والقدرة عىل استحداث مكونات وتؤثر خصائص الثقافة باملنهج بج

  .وان عدم تغري وتطوير املنهج يعد من أسباب تخلفه وجموده, جديدة أو اقرتاح البديالت 

 :مفهوم األسس االجتامعية

هي القـوى االجتامعيـة املـؤثرة يف وضـع املـنهج وتنفيـذه وتتمثـل يف الـرتاث الثقـايف 

سوده والحاجات واملشكالت التي يهدف إىل حلها واألهداف للمجتمع والقيم واملبادئ التي ت

وهــذه القــوى تــشكل مالمــح الفلــسفة االجتامعيــة أو النظــام . التــي يحــرص عــىل تحقيقهــا

االجتامعي ألي مجتمع من املجتمعات ويف ضوئها تحدد فلسفة الرتبية التـي بـدورها تحـدد 

واألنشطة التي تعمل كلها يف إطار محتوى املنهج وتنظيمه وإسرتاتيجيات التدريس والوسائل 

 .44متسق لبلوغ األهداف االجتامعية املرغوب يف تحقيقها

 وهذه القوى تشكل مالمح الفلسفة االجتامعية أو النظام االجتامعـي ألي مجتمـع

ــات ــن املجتمع ــوى,  م ــدد محت ــدورها تح ــي ب ــة الت ــسفة الرتبي ــدد فل ــوئها تح  ويف ض
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 املنهج املدريس وبرامج تعليم املوهوبني 

ريس والوسائل واألنشطة التي تعمل كلها يف إطار متسق  املنهج وتنظيمه واسرتاتيجيات التد

 .لبلوغ األهداف االجتامعية املرغوب يف تحقيقها

فدور املنهج هو أن يعكس مقومات الفلـسفة االجتامعيـة يحولهـا إىل سـلوك ميارسـه 

وملـا كانـت املدرسـة , التالميذ مبا يتفق مع متطلبـات الحيـاة يف املجتمـع بجوانبهـا املختلفـة

ة نشأتها مؤسسة اجتامعية أقامها املجتمع من أجل اسـتمراره وإعـداد األفـراد للقيـام بطبيع

ومعنى ذلك أن القوى . فمن الطبيعي تتأثر باملجتمع والظروف املحيطة به, مبسؤولياتهم فيه

, االجتامعية التي يعكسها منهج ما يف مدرسة ما إمنا هـي تعبـري عـن املجتمـع يف مرحلـة مـا

 .ًناهج من حيث الشكل واملنطق من مجتمع آلخر تبعا لتباين تلك القوىولذلك تختلف امل

 :ولتحديد العالقة بني املنهج والظروف االجتامعية للمجتمع فال بد من توضيح ما ييل

 .عالقة املنهج بالوظيفة االجتامعية ملدرسة·       

 ).مبادؤه وقيمه ومشكالته(عالقة املنهج بواقع املجتمع ·       

 .   عالقة املنهج بالواقع الثقايف للمجتمع·    
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 املنهج املدريس وبرامج تعليم املوهوبني 

  45.املنهج والوظيفة االجتامعية للمدرس. 1

كانت تربية األبناء قبل إنشاء املدارس بيد اآلباء ورجال الدين وكان األطفال يتعلمـون 

عن طريق تقليد الكبار ونتيجة لتضخم الرتاث البرشي وصعوبة تقليد الصغار للكبـار نـشأت 

 .الحاجة للمدارس

فاملدرسة مؤسسة اجتامعية تعمل عىل تحقيق أهداف املجتمع واملحافظة عليهـا مـن 

خالل مسئوليتها برتبية التالميذ وإعدادهم باملعلومـات واالتجاهـات والقـيم الالزمـة لهـم يف 

 .الحياة

ولقــد متيــز القــرن العــرشين بازديــاد إرشاف الــدول عــىل التعلــيم لدرجــة أن معظــم 

كـام , ًمن موادا تتعلق بالتعليم من حيث تخطيطـه وتنظيمـه ومتويلـهالدساتري الحديثة تتض

توسعت الدول يف فتح املدارس مـن أجـل املحافظـة عـىل الـرتاث الثقـايف للمجتمـع وإعـداد 

وهو مام يجب أن يقـوم بـه املـنهج ويعمـل , املواطنني مبا يتفق وخصائص املجتمع وأهدافه

 .عىل تحقيقه
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 املنهج املدريس وبرامج تعليم املوهوبني 

, ا لهــا عالقــة بكــل مؤســسات املجتمــع مــن األرسةفاملدرســة ال تعمــل يف فــراغ وإمنــ

ــة ــالم, املؤســسات الديني ــة , وســائل اإلع ــسينام واملــرسح واألندي ــل ال مؤســسات أخــرى مث

 .والجمعيات واملعارض واملكتبات واملتاحف

 :عالقة املنهج بواقع املجتمع. 2

ــاد ئ إن الوظيفــة األوىل للمدرســة هــي إعــداد الناشــئة للمحافظــة عــىل القــيم واملب

األساسية السائدة يف املجتمع فمن واجب القامئني عـىل تخطـيط املـنهج تحليـل هـذه القـيم 

. واملبادئ للتمكن مـن وضـع منهـاج تربـوي يـساير األوضـاع االجتامعيـة ويلبـي احتياجاتهـا

ًوانطالقا من أهمية التعليم كقوة فاعلة يف تحقيق األهداف التـي يـسعى إليهـا كـل مجتمـع 

وهذا ما دفع معظم الـدول الحديثـة إىل جعـل , مة ترشف عليها الدولةفقد أصبح وظيفة عا

ًالتعليم مجانيا وإلزاميا لفرتة من الوقت املنهج يقوم عىل أساسني هام ً: 

ًفهم األهداف االجتامعية فهام عميقا والعمل عىل تلبيتها·        ً. 

وفهم تلـك األهـداف قيام املدارس بدور إيجايب يف مساعدة التالميذ عىل تحليل ·       

 .وتنفيذها
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 املنهج املدريس وبرامج تعليم املوهوبني 

 :املنهج والواقع الثقايف للمجتمع. 3

من أول واجبات املدرسة تزويد التالميذ بالقدر املناسب مـن ثقافـة مجـتمعهم الـذي 

وال بد ملعرفة العالقة بني املنهج املدريس وثقافة املجتمـع مـن توضـيح مفهـوم , يعيشون فيه

 .الثقافة وما أصابه من تطور

 هي طريقة الحياة الكليـة للمجتمـع بجوانبهـا الفكريـة – أو الرتاث الثقايف– فالثقافة

واملادية وتشمل الثقافة اللغة وأسلوب تنـاول الطعـام وارتـداء املالبـس والعـادات والتقاليـد 

ومام يعتنقه الناس من قيم دينية , واملعارف العلمية والنظم العائلية واالقتصادية والسياسية

 .اسية وغريها من أساليب الحياةوخلقية وآراء سي

وقد نتج عن هذا التطور يف مفهـوم الثقافـة تغـري يف مفهـوم املـنهج فبعـد أن كانـت 

املناهج تتناول الجانب الفكري املعريف من حياة املجتمع أصبحت تتناول أوجه الحيـاة التـي 

 .تؤثر يف الفرد واملجتمع

 :لقد قسمت إىل ثالث أقسام: عنارص الثقافة

ذلك الجـزء مـن الثقافـة التـي يـشرتك فيهـا معظـم أبنـاء املجتمـع :  العموميات.    1

 .وتشمل اللغة وامللبس واملأكل وأساليب التحية واملعتقدات والقيم
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هي األمناط السلوكية والعادات والتقاليد املتعلقة بجامعة معينـة : الخصوصيات.     2

 :وتقسم الخصوصيات إىل نوعني

 .الخصوصيات الطبقية. ب.    ةالخصوصيات املهني. أ

ــدائل.     3 ــديالت والب ــات أو : الب ــي للعمومي ــي ال تنتم ــة الت ــاط الثقافي ــي األمن ه

وهـي ال تقتـرص عـىل , ًالخصوصيات وال يشرتك فيها إال عدد قليل نسبيا مـن أفـراد املجتمـع

 .جامعة معينة أو طبقة خاصة

 :خصائص الثقافة هي

ن فاإلنسان هو املخلوق الوحيد القادر عىل بناء ثقافة إنسانية أي خاصة باإلنسا·       

 .خاصة به

فاإلنـسان ,أي الثقافة سلوك يتعلمه األفراد وينقلونه من جيل إىل جيل: مكتسبة·       

 .وإمنا يبنيها من النقطة التي انتهت إليها األجيال السابقة, ال يبدأ ثقافته من العدم

ده هــو القــادر عــىل نقـل مــا تعلمــه إىل األجيــال اإلنــسان وحـ: قابلـة لالنتقــال·       

 .املعارصة والالحقة سواء يف مجتمعه أو يف غريه من املجتمعات
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متتاز الثقافة بأنها عادات اجتامعية مشرتكة بني أفراد جامعـة معينـة : اجتامعية·       

 .ًأو مجتمع معني وهي بذلك تضمن نوعا من التوافق والوحدة بني األفراد

فالثقافة تشبع حاجـات الفـرد البيولوجيـة والنفـسية : مشبعة لحاجات اإلنسان·       

وقصور الثقافة عن إشباع هذه الحاجات يؤدي إىل انحاللها والقضاء عليها ومن واجب املنهج 

 .أن يلبي هذه الحاجات ويعمل عىل إشباعها

ــ: متطــورة ومتغــرية·        ــاز الثقافــة بأنهــا يف منــو مــستمر وتغــري دائ ســواء يف ,ممتت

عمومياتها أو خصوصياتها نتيجـة للبـدائل التـي تـدخلها وال سـيام إذا أثبتـت هـذه البـدائل 

 .قدرتها عىل إشباع حاجات األفراد

وتعني وجود قدر من التكامل واالنسجام بني عنارص الثقافة املختلفـة : متكاملة·       

جتمع متاسكه ومن واجب املنهج ًبحيث إذا انعدم هذا التكامل سبب اضطرابا للفرد وفقد امل

 .أن يكون متكامالً يف محتواه وعنارصه حتى يحقق تكامل الثقافة
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  : األساس الفلسفيً:رابعا

(  وتعنـي )Philo(   مشتقة مـن كلمتـني يونـانيتني هـام Philosophyكلمة الفلسفة 

 وتعنــي الحكمــة أو املعرفــة فيكــون معنــى الكلمــة حــب )Sophy( و ) محــب(   او )حــب

 46 .الحكمة أو املعرفة

 بأنها طريقة الحياة التي يختارها اإلنسان نفسه والقيم واملثـل التـي :وتعرف الفلسفة

  47.يؤمن بها نتيجة خربته يف الحياة ليك يعيش بأفضل صورة ممكنة

وتعمل املدرسة عىل خدمة املجتمع عـن ,الفلسفة الرتبوية تنبثق عن فلسفة املجتمع 

 ً.رق تدريسها يف ضوء فلسفة الرتبية وفلسفة املجتمع معاطريق صياغة مناهجها وط

تهدف فلسفة املجتمع إىل تحقيـق فهـم أفـضل لفكـرة الحيـاة وتكـوين املثـل 

وحتى يستطيع املجتمع املحافظة عىل فلـسفتها ونـرشها فـال بـد لـه , الشاملة حولها

فكـار من االعتامد عىل فلسفة تربويـة خاصـة بـه تكـون مبثابـة الوسـيلة لتحقيـق األ

 ومـن هنـا.واملثل والقيم واملعتقدات التي يؤمن بها ويحرص عىل تطبيقهـا يف الحيـاة

 

                                                           
 .76. ،دار الفكر للطباعة والنرش،عامن ص1جامعة،طقواعد التدريس يف ال): 1997( التل،وآخرون 46
 .21،عامن االردن ص 1الفلسفة وتطبيقاتها الرتبوية،دار وائل للنرش،ط):2004( جعيني،نعيم حبيب 47
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 نستطيع معرفة العالقة الوثيقة بني الرتبية والفلسفة فكل فيلسوف ال بد له من تربية حتى 

وأن رجـال ,تنرش أفكاره ومعتقداته فلقد قيل بـأن الفلـسفة والرتبيـة وجهـني لعملـة واحـدة

 .فالسفة مثل أفالطون وابن الرشد والغزايل والفارايب وأرسطو وغريهمالرتبية هم 

هي التطبيق للنظريات واألفكار الفلسفية املتـصلة بالحيـاة يف : تعريف فلسفة الرتبية

 .ميدان الرتبية وتنظيمها يف منهج خاص من أجل تحقيق األهداف الرتبوية املرغوب فيها

 :الفلسفات الرتبوية

ن الرتبيـة عـدة مـدارس فلـسفية كـان أساسـها الخـربة التعليميـة لقد ظهرت يف ميـدا

الناتجة عن التفاعل بـني التلميـذ والبيئـة التـي يـستطيع أن يـستجيب إليهـا ولكـل مدرسـة 

والفلـسفة ,فلسفية رأيها يف بناء املنهج الدرايس وسنتطرق إىل الفلسفة األساسية أو التقليديـة

 .التقدمية

vالتقليدية أو الجوهرية      الفلسفة األساسية أو : 

ًأي مجتمع ميلك يف مراحـل تطـوره تراثـا مـن املعرفـة واملهـارات واالتجاهـات 

  عمليـةوالقيم نتيجة لرتاكم املعرفة عرب القرون وترى هذه الفلـسفة أن الرتبيـة هـي
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وــأن الوظيفـة األساسـية للمدرسـة باعتبارهـا وكيلـة عـن , حفظ ونقـل الـرتاث االجتامعـي 

 تربية األبناء هي نقل الرتاث الثقـايف إلـيهم مـن اآلبـاء ووضـعه يف قالـب تربـوي املجتمع يف

وتؤكد هذه الفلسفة عىل أهمية حصول األطفال عىل أساسيات املعرفة العتقادها أن . مبسط

 .حصولهم عليها أكرث أهمية لهم من إرضاء دوافعهم أو إخصاب خرباتهم

vالفلسفة التقدمية      : 

بعضها يرى أن كل شؤون الرتبية تدور , فة مدارس تربوية متعددةتتضمن هذه الفلس

وبعضها يرى أن وظيفـة ,وأن واجب املدرسة هو إطالق وتنمية مواهبه وقدراته, حول الطفل

وتحـسني مـستوى املعيـشة فيـه وبعـضها يـوازن بـني ,الرتبية تدور حـول مـشكالت املجتمـع

 .حاجات الفرد وحاجات املجتمع

 :ميةأثر الفلسفة التقد

لقد أثرت الفلسفة التقدمية عىل املناهج التقليدية معىل الفالسـفة التقليـديني 

لدرجة أن بعض أنصار الفلسفة التقليدية نادى بوجـوب الجمـع بـني املحافظـة عـىل 

ــات  ــي وحاج ــري االجتامع ــضيات التغي ــق مقت ــسري وف ــني ال ــي وب ــرتاث االجتامع  ال
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 املدارس التـي يقتـرص نـشاطها عـىل تلقـني كام أدت هذه الفلسفة عىل تقليص عدد,الطالب

 :املعلومات وإىل ظهور نوعني من املدارس هام

ومنـاهج هـذه املـدارس عبـارة عـن مـواد دراسـية : املدارس التقليدية املعدلـة.      1

 .مفصلة وتعطي املدرسني حرية يف اختيار طرق التدريس والسامح للتالميذ بنشاط محدود

ومنــاهج هــذه املــدارس مــواد مقــررة مــن املــواد األساســية : املــدارس الثنائيــة.      2

باإلضافة إىل نشاطات إضافية للمنهج متارس يف غري أوقـات الدراسـة بحيـث يخـصص نـصف 

 .الوقت املدريس للنشاطات ويخصص النصف اآلخر لدراسة املواد الدراسة التقليدية

 :النقد الذي وجه للفلسفة التقدمية

 :باجيل حيث قال يف نقده ما ييلومن بني املنتقدين وليم 

أن الطفل الذي تعلم وفق طرق الفلسفة الحديثة ال يستطيع أن يجـاري طفـالً ·       

 .آخر تعلم بالطرق التقليدية يف املواد الدراسية املختلفة
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الطرق التعليمية الحديثة كانت لينة إىل درجة أدت إىل انتشار الجرائم الخطرية ·       

 .بني الشباب

لقد أدى االهتامم مبيول وحاجات التالميـذ ومـنحهم الكثـري مـن الحريـات غـري ·       

املحدودة واالعتامد الكبري عـىل خـرباتهم إىل تكـوين اتجاهـات خطـرية أضـعفت املـستويات 

 .الثقافية واألخالقية العامة يف املجتمع

 :التقدمية, التوفيق بني الفلسفتني األساسية

أي بـني إشـباع حاجـات , لقد قال بعض املربني أمثال ديوي بإمكانيـة التوفيـق بيـنهام

وخدمة حاجات البيئة واملجتمع بوجه عام وبني اسـتمرار االهـتامم , وميول األطفال والشباب

 .والعناية بالرتاث البرشي
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 الفصل الثالث

 

 

 تخطيط مناهج املوهوبني   
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  :املوهبة واملوهوبني

  مـأخوذة مـن الفعـل)موهـوب( بالرجوع إىل معاجم  اللغة العربية نجد كلمة ُ:يالغو

 وهي العطية أي اليشء املعطـى لإلنـسان والـدائم بـال عـوض ففـي لـسان العـرب )وهب ( 

 وهب أي إعطاء : فقال: أما معجم املنجدً. يهب ووهوب أي يعطيه شيئا- من وهب :املوهبة

 .يهب واملوهبة العطية_  من وهب : فاملوهبة:يط أما القاموس املح.اليشء بال عوض

 -:اصطالحا

جد علم تربية (  م وامللقب 1883 أول من تطرق للتفوق واملوهبة هو جالتون عام -1

  . حيث كان يعتقد أن التفوق ورايث وثابت يف األفراد)الطلبة املتفوقني

 وراثة العبقرية ًولعله كان متأثرا بتخصصه يف علم األحياء حيث ألف كتابه الشهد 

 :وهناك عدة أنواع من التعريفات منها

 :  الكمية/التعريفات السيكومرتية .1
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تتضمن التعريفات الـسيكومرتية، تلـك التعريفـات التـي تركـز عـىل القـدرة العقليـة، 

واعتبارها املعيار الوحيد يف تعريف الطفل املوهوب، والتي يعرب عنهـا بنـسبة الـذكاء، حيـث 

اء املرتفعة هي الحد الفاصل بني األطفال املوهوبون، والعاديني، وباختصار اعتربت نسبة الذك

فإن الطفل املوهوب هو ذلك الفرد الذي يتميز بقدرة عقلية عالية حيث تزيد نـسبة ذكائـه 

 .، كام يتميز بقدرة عالية عىل التفكري اإلبداعي130عن 

 :التعريفات الحديثة .2

هــوب عــىل تغــري النظــرة إىل أداء الطفــل اعتمــدت التعريفــات الحديثــة للطفــل املو

املوهوب يف املجتمع وقيمته االجتامعية، إذ مل يعد ينظر إىل القدرة العقليـة العاليـة كمعيـار 

وحيد يف تعريف الطفل املوهوب بـل أصـبح ينظـر إىل أشـكال أخـرى مـن األداء كالتحـصيل 

ية، كمعـايري رئيـسية يف األكادميي والتفكري اإلبداعي، واملواهـب الخاصـة، والـسامت الشخـص

تعريف الطفل املوهوب، فالطفل املوهوب، هو ذلك الفرد الـذي يظهـر أداء متميـزا مقارنـة 

 : من األبعاد التالية-يف واحدة أو أكرث-مع املجموعة العمرية التي ينتمي إليها
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 حيث تزيد نسبة الذكاء عن انحـراف معيـاري واحـد أو ( القدرة العقلية العالية

 ).معيارينيانحرافني 

 القدرة اإلبداعية العالية. 

 القدرة عىل التحصيل األكادميي املرتفع. 

 كاملهــارات الفنيــة أو ) مواهــب متميــزة(القــدرة عــىل القيــام مبهــارات متميــزة

 .الخ...الرياضية أو اللغوية

  ــة، واالســتقاللية يف ــة، واملرون ــة العالي ــزام، والدافعي ــابرة وااللت القــدرة عــىل املث

 ".عقلية متيز املوهوب عن غريه-لخ، كسامت شخصيةا...التفكري

 :هناك تعريفات تركز عىل مفهوم املوهوب، وأخرى إجرائية

 :48ومن بعض تعريفات القسم األول، التعريفات التالية"

                                                           
 سمري أبو مغيل، عبد الحافظ سالمة، املوهبة والتفوق، الطبعة األوىل، دار اليازوري العلمية للنرش والتوزيع، عامن، 48

2002. 
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املوهبة هي التقاء بني التفوق العقـيل واإلبـداع والواقعيـة، بحيـث يتميـز الطفـل  .1

 . تفصله عن أقرانه الذين هم يف فئته العمريةالذي تلتقي فيه هذه األمور مجتمعة، و

: تعريف الجمعية الوطنيـة لدراسـة الرتبيـة يف كتابهـا الـسنوي الـسابع والخمـسني .2

الطفل املوهوب هو الذي يظهر بشكل ثابت أداء متميزا يف أي حقل مـن الحقـول املعرفيـة، 

يـا وإمنـا اؤلئـك أو السلوكية ذات القيمة فهذا التعريف يتـضمن لـيس فقـط املوهـوبني عقل

 .الواعدين يف املوسيقى والفنون التشكيلية والكتابة اإلبداعية، واملهارات امليكانيكية

املوهــوبني هــم األطفــال أو الــشبان الــذين : تعريــف القــانون الفــدرايل األمــرييك .3

يشخصون يف مرحلة ما قبـل املدرسـة، أو مرحلـة املدرسـة االبتدائيـة أو الثانويـة عـىل أنهـم 

امكانات أو قدرات بارزة فكرية، أو إبداعية، أو أكادميية، أو قيادية، أو أنهم ميتلكون ميتلكون 

هذه اإلمكانيات والقدرات يف مجاالت الفنون البرصية أو األدائية، وبـذلك فـإنهم بحاجـة إىل 

 .خدمات ورعاية خاصة لتطوير هذه االمكانات والقدرات إىل حدها األقىص
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 املنهج املدريس وبرامج تعليم املوهوبني 

تبنته  الرابطة األمريكية لألطفـال املوهـوبني حيـث والذي : wittyتعريف ويتي  .4

 .ًيعرف املوهوبون بأنهم أولئك األفراد الذين يكون أداؤهم عاليا بدرجة ملحوظة بصفة دامئة

 :تعريف وزارة الرتبية األمريكية .5

 م الذي تبناه مكتب وزارة الرتبية والتعليم األمريكية 1972عام /وهو تعريف مري الند

وهوبني أن هؤالء األطفال الـذين ميلكـون قـدرات وإمكانيـات غـري عاديـة حيث يقول عن امل

تبدو يف أداءاتهم العالية املتميزة والذي يتم تحديدهم من خالل خـرباء متخصـصني مـؤهلني 

ومتمرسني وممن ال تخدمهم مناهج املدارس العادية  وبحاجة إىل برامج متخصصة ليتمكنـوا 

 )مجـاالت املوهبـة( مجـاالت األداء العـايل املتميـز  وتـشمل .من خدمة أنفسهم ومجتمعهم

 :واحدا أو أكرث من املجاالت التالية

التجريـد واملعنـى ( القـدرة اللغويـة  _ املعلومات العامة : القدرات العقلية العامة-1

 .... القدرة عىل االستدالل)للمفاهيم

يل الــدرايس يف قــدرات عاليــة يف اختبــارات التحــص:  القــدرة األكادمييــة املتخصــصة-2

 .الرياضيات أو اللغة
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 املنهج املدريس وبرامج تعليم املوهوبني 

القدرة عىل حل املشكالت ارتفاع مـستوى الثقـة بـالنفس وتحمـل : القدرة القيادية-3

املسؤوليات والتعـاون امليـل للـسيطرة القـدرة عـىل التفـاوض القـدرة عـىل توجيـه اآلخـرين 

 .وسياستهم

 من األفكار الجيـدة أو وهي القدرة عىل إنتاج العديد: القدرة اإلبداعية واإلبتكارية-4

 .تجميع العنارص التي تبدو متنافرة

وتــشمل هـذه املواهــب الخاصــة يف مختلــف الفنــون : املهـارات الفنيــة أو األدائيــة-5

 ...... كالرسم واألدب والخطابة والشعر الخ

وتـشمل االسـتخدام املـاهر للقـدرات الـنفس حركيـة أو : القدرات نفس حركية- 6

 49 .لجسميةاملهارات املكانية أو ا

 

 

 

                                                           
 .1994د جرب، وحمزة حجازي، سيكولوجية املوهوب وتربيته، الطبعة األوىل، مطبعة الروضة الحديثة، نابلس،  أحم49
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 املنهج املدريس وبرامج تعليم املوهوبني 

 أساليب وطرق الكشف عن املوهوبني

  ) غري املوضوعية(الطرق واألساليب الذاتيةأ 

 :ترشيح املعلم

إن ترشيح املعلم للطالب هو واحـد مـن أكـرث األسـاليب املنتـرشة يف عمليـة التحديـد 

 فـاملعلمون الـذين مل يتلقـوا. و ما يزال مثل هذا األسـلوب مثـارا للمـشاكل) تحديد الطالب(

تدريبا مناسبا يف مجال الكشف عن املوهـوبني و تحديـدهم لـن يكونـوا قـادرين عـىل فعـل 

و مثال ذلك أنه عندما يعتمد املعلمون كليا عىل حكمهم الخـاص املجـرد . ذلكبشكل مناسب

عـن املعرفــة املــسبقة بخــصائص الطــالب املوهــوبني، فــإنهم ال يتمكنــون مــن الكــشف عــن 

هم غالبــا مــا يتجنبــون إدراج الطــالب الــذين يعــانون مــن غــالبيتهم أو تحديــدهم ذلــك بــأن

التحصيل املتدين و الذين تتـصف أعاملهـم بعـدم الرتتيـب أو أولئـك الـذين يتـسمون بعـدم 

 .االتزان يف الفصل الدرايس

 

 



 
 

 

142 
 

 املنهج املدريس وبرامج تعليم املوهوبني 

 :ترشيحات أولياء األمور

أظهرت الدراسات أن أولياء األمور يعرفون أبناءهم بشكل أكرث مـن املعلمـني إىل حـد 

م دراسة تـم مـن خاللهـا تفحـص فاعليـة 1973فعىل سبيل املثال أجرى جاكوبس عام . دبعي

و قد أظهرت تلـك الدراسـة أن الوالـدين كـانوا . املعلم و ويل األمر يف الكشف عن املوهوبني

أكرث محافظة و انضباطا يف أحكامهم من العلمني عندما يرشحون أطفالهم ليكونوا من ضـمن 

غم من أنه ال أحد يعرف األطفال مثل والـديهم إال أن الرتشـيحات التـي و عىل الر. املوهوبني

 . يويص بها الوالدان ال يتم استخدامها و االعتامد عليها بالقدر الالزم

 : )ترشيح الند( ترشيحات الخرباء 

إن الرتشيح الـذي يـصدر عـن خبـري يكـون جيـدا و مـساعدا يف الكـشف عـن الطلبـة 

قروية أو بـني األقليـات مثـل أولئـك الطلبـة املختلفـون ثقافيـا، أو املوهوبني يف املجتمعات ال

أن يزودونـا بـرؤى و بتفاصـيل أكـرث حـول ) األنـداد(ميكـن للخـرباء . املحرومون، أو املعاقون

 . القدرات و االهتاممات التي يتمتع بها املوهوب و التي ال توفرها مصادر أخرى
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 املنهج املدريس وبرامج تعليم املوهوبني 

 :ترشيح الذات 

عن املوهوبني و تحديدهم مفيدة جـدا ألولئـك الـذين تعد هذه الطريقة يف الكشف 

لديهم حس فني قوي و مواهب إبداعية و علمية أو أي مواهب أخرى حيث مل يسبق ألحـد 

 م أقـر رينـزويل بـأن 1987و يف عـام . أن طلب منهم أن يشاركوا يف برامج خاصة بـاملوهوبني

 .يدهم يف املرحلة الثانويةترشيح الذات هو األسلوب الوحيد للكشف عن املوهوبني و تحد

  )غري املوضوعية (الطرق واألساليب الذاتية

 :التحصيل املدريس

ال شك أنه ميكن استخدام الدرجات التي يحصل عليها الطالب عىل أعاملـه الـصفية و 

ــات الكــشف عــن املوهــوبني و  ــن أجــل املــساعدة يف عملي ســجالت التحــصيل املــدريس م

د عىل الطلبة املوهوبني الذين تظهر منهم عالمات املوهبـة كام ميكن أيضا االعتام. تحديدهم

من خالل حصولهم عىل الجوائز املختلفة عىل أعامل مثل الكتابة اإلبداعية أو األعامل الفنيـة 

 .أو األداء املوسيقي أو املهارة الرياضية للوصول إىل نفس الغرض
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 املنهج املدريس وبرامج تعليم املوهوبني 

 :باإلضافة إىل

 تقديرات األقران

 التقارير الذاتية

 ء التلميذملف أدا

 :مقاييس القدرة العقلية) ب

مقياس سانفورد بينيـه، أو : (حيث تعترب مقاييس القدرة العقلية العامة واملعرفة؛ مثل

من املقاييس املناسبة، وتبدو قيمتها يف تحديد موقع املفحوص عـىل منحنـى ) مقياس وكسلر

َ نسبة ذكائه عـن انحـرافني ًالتوزيع الطبيعي للقدرة العقلية، ويعترب الطفل موهوبا إذا زادت

 .َمعياريني فوق املتوسط

 مقاييس التحصيل الدرايس) ج

وهي املقاييس املدرسية املقننة لتقدير درجة التحصيل األكادميي للمفحـوص، ويعتـرب 

 %.60ًاملفحوص متفوقا من الناحية األكادميية إذا زادت نسبة تحصيله األكادميي عن 



 
 

 

145 
 

 املنهج املدريس وبرامج تعليم املوهوبني 

 : مقاييس اإلبداع) د 

 مقاييس اإلبداع، أو التفكري االبتكاري، أو املواهب الخاصـة مـن املقـاييس حيث تعترب

 للتفكــري )تــورانس(املناســبة يف تحديــد القــدرة اإلبداعيــة لــدى املفحــوص، ويعتــرب مقيــاس 

 مـن املقـاييس ) الـصورة اللفظيـة، والـصورة الـشكلية(َّ والذي يتكون من صورتني -اإلبداعي 

 والـذي -للتفكـري االبتكـاري ) تـورانس وجليفـورد(لك مقيـاس املعروفة يف هذا الصدد، وكـذ

 .ً من أكرث املقاييس شيوعا يف هذا املجال-يتضمن الطالقة واألصالة واملرونة 

 مقاييس السامت الشخصية والعقلية) ه

وذلك مثل قوة الدافعية واملثابرة وااللتزام بأداء املهامت، ومن أسـاليب الكـشف عـن 

 :لطرق الثالث التاليةاألطفال املوهوبني ا

  االختبارات الفردية للذكاء-1

نسبة الذكاء لها فاعلية محدودة عند التعرف عىل املوهوبني، إال أنـه مـع ذلـك 

ٍّيظل الذكاء الـذي ميكـن قياسـه ركنـا هامـا مـن أركـان تعريـف األطفـال املوهـوبني  ً

  مـدخلوتصنيفهم، لذلك فـإن اسـتخدام أحـد اختبـارات الـذكاء الفرديـة كجـزء مـن
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 املنهج املدريس وبرامج تعليم املوهوبني 

 . شامل للقياس والتقدير، ميكن أن يسهل عملية التعرف عىل القدرات الخاصة لألطفال

  القياس الجمعي-2

ًيعترب القياس الجمعي نوعا من التقييم يتضمن تحديدا ملستوى النضج العقيل  نـسبة (ً

ِ، ومستوى األداء التحصييل عىل التوايل، وهو مفيد عندما يـستخدم كوسـيلة ل)الذكاء لدراسـة ُ

للدراسات ذات الطبيعة املسحية؛ حيث إنه يف مثل هذه الحالة، فإن األطفال الذين يحصلون 

َعىل نسب ذكاء تقع فيام بني درجتي  يف اختبار جمعـي للقـدرة العقليـة، ميكـن ) 120، 115(ِ

إحالتهم لقياس ذكائهم عىل أساس فردي؛ حيث أكدت مجموعة من الدراسات أن مثل هؤالء 

 –سـتانفورد بينيـه (عندما يطبق علـيهم اختبـارات ) 130(حصلون عىل درجة ذكاء األطفال ي

، كام أنهم يقرتبون من مستويات الصفوف الدراسية يف معظم املواد الدراسية مبقدار )وكسلر

 .سنتني أو ثالث سنوات عن صفوفهم الحالية

   مالحظات املعلمني-3

ــشاف املو ــريا يف اكت ــني دورا كب ــث إن للمعلم ًحي ــالل ً ــن خ ــوبني، فم ه

 مالحظاتهم التي يتم رصدها عن األطفال الذين يقومون بالتدريس لهم، ميكـن
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 املنهج املدريس وبرامج تعليم املوهوبني 

 50.ً التعرف عىل هؤالء األطفال املوهوبني وقدراتهم الخاصة، ومجال هذه القدرات أيضا

 خصائص املوهوبني واملتفوقني

لعقد الثالـث مـن     يالحظ املتتبع لتطور حركة تعليم األطفال املوهوبني  منذ بداية ا

ًالقرن العرشين أن موضوع الخصائص السلوكية لألطفال املوهوبني عقليا كـان وال يـزال عـىل 

وقـد تركـزت . رأس قامئة املوضوعات التي تحظى باهتامم كبري يف مراجع علم نفـس املوهبـة

دراســات وكتابــات الــرواد يف مجــال الكــشف عــن هــؤالء األطفــال ورعــايتهم عــىل تجميــع 

وتعـود أهمــية التعـرف عـىل . السلوكية والحاجات املرتبطة بها لدراستها وفهمهـاالخصائص 

 :الخصائص السلوكية لألطفال املوهوبني وحاجاتهم لسببني رئيسني

اتفاق الباحثني واملربني يف مجال تعليم األطفال املوهوبني عىل رضورة اسـتخدام  .1

عرف أو الكشف عـن هـؤالء األطفـال قوائم الخصائص السلوكية كأحد املحكات يف عملية الت

 .واختيارهم للربامج الرتبوية الخاصة

                                                           
50: http://www.alukah.net/social/0/55914/#ixzz50nySmMcc 
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 املنهج املدريس وبرامج تعليم املوهوبني 

وجود عالقة قوية بني الخصائص السلوكية والحاجات املرتتبـة عليهـا، وبـني نـوع  .2

ذلك أن الوضع األمثل لخدمة املوهـوب هـو ذلـك الـذي . الربامج الرتبوية واإلرشادية املالمئة

عف لديه، وبني مكونات الربنامج الرتبـوي املقـدم لـه، أو يوفر مطابقة بني عنارص القوة والض

 .الذي يأخذ باالعتبار حاجات هذا املوهوب  يف املجاالت املختلفة

 1526الطوليـة التتبعيـة لعينـة مـن ) Terman, 1925(    وكانت دراسة لويس تــريمان 

عىل أنه ينبغـي .  ملجالطفالً تم اختيارهم من والية كاليفورنيا أول محاولة علمية جادة يف هذا ا

ًاإلشارة إىل أن األطفال الذين تم اختيارهم عىل أساس نسبة الـذكاء املرتفعـة هـم األكـرث شـيوعا 

وقـد أشـار الباحثـان جـانوس . ومتثيالً يف الدراسات التي تناولت خصائص املوهـوبني واملتفـوقني

 Janos(ً  واملتفوقني عقليـاوروبنسون يف مقالة عن التطور االجتامعي النفيس لألطفال املوهوبني

& Robinson, 1985 ( إىل أن متوسـط نـسبة الـذكاء يف عينـات الدراسـات التـي راجعاهـا كـان

غـري أن بعـض . ً، وأن الـسجل الـدرايس ألفـراد هـذه العينـات كـان جيـدا150 و130يرتاوح بـني 

 واقـع الدراسات عالجـت موضـوع الخـصائص الـسلوكية للمبـدعني واملوهـوبني واملتفـوقني مـن

 مراجعة وتحليل السري الذاتية لعدد من العظامء والعباقرة الذين تركوا بصامت واضحة يف سجل
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 املنهج املدريس وبرامج تعليم املوهوبني 

ــسفة  ــسياسة والحــرب والفل ــون وال ــوم واآلداب والفن ــسانية يف مجــاالت العل  الحــضارة اإلن

) Roe, 1952(ورو ) Cox, 1926(  ومن أبرز األمثلـة عـىل ذلـك دراسـات كـوكس. واالجتامع

 ).MacKinnon, 1962 (وماكينون) Gardner, 1993(وجاردنر 

كام طورت مقاييس متنوعة لتقدير درجة توافر هذه السامت والخصائص لدى هـؤالء 

 خاصية سلوكية موزعة عىل 95األطفال  ومنها مقاييس رينـزويل وجامعته التي اشتملت عىل 

، القيادية، الفن، املوسيقى، املقاييس الفرعية التي شملت مجاالت التعلم، الدافعية، اإلبداعية

 .املرسح، الدقة والتعبريية يف االتصال، والتخطيط

 مناذج من قوائم الخصائص السلوكية

 : عدة قوائم يف وصف املوهوب واملتفوق ومنها51     أورد الباحثـون

  حب اإلستطالع والفضول؛-

  املثابرة يف متابعة اهتامماته وتساؤالته؛ -

                                                           
51 Tuttle & Becker, 1983b; Peters & Austin 
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 فظ كمـية غري عادية من املعلومات واختزانها؛ رسعة االستيعاب وح-

  قوة الذاكرة والقدرة عىل الرتكيز؛-

  تنوع اإلهتاممات وتفضيل العمل اإلستقاليل؛-

  تطور لغوي مبكر وقدرة لفظية من مستوى عال، والولع بالقراءة؛-

  قدرة غري عادية عىل املعالجة الـشاملة للمعلومـات، والـرسعة واملرونـة يف عمليـات-

 التفكري؛

  قدرة عالية عىل رؤية العالقات بني األفكار واملوضوعات؛-

  قدرة مبكرة عىل استخدام وتكوين األطر املفهومية؛-

  قدرة مبكرة عىل تجنب األحكام املترسعة أو األفكار غري الناضجة؛-

  القدرة عىل توليد أفكار وحلول أصيلة؛-

  مدرك ملحيطه، واع ملا يدور حوله؛-

 لذاته ولآلخرين وتوقعات عالية من الذات ومن اآلخرين؛ ناقد -
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 ً يتمتع مبستوى رفيع من حس الدعابة، وال سيام اللفظية منها؛-

 ّ حساس شديد التأثر بالظلم عىل كافة املستويات ولديه حدة انفعالية؛ -

  قيادي يف مجاالت متنوعة؛-

 سطحية؛ ميال لعدم قبول اإلجابات أو األحكام أو التعبريات ال-

 ً غالبا ما يستجيب ملحيطه بوسائل وطرق غري تقليدية؛-

  تطور مبكر للمثالية واإلحساس بالعدالة؛ والكاملية أو النزوع نحو الكامل؛-

  دافعية قوية ناجمة عن شعور قوي بالحاجة إىل تحقيق الذات؛-

  االستغراق يف الحاجات العليا للمجتمع مثل العدالة والجامل والحقيقة؛-

  وجود فجوة غري عادية بني التطور العقيل والبدين؛-

    وإذا شبهنا عقل اإلنسان بالحاسوب الذي يشتمل عىل ثالث وحـدات 

وحـدة املـدخالت الحـسـيه ووحـدة االختـزان ووحـدة معالجـة : رئيسه هـي

 املعلومات، فإن األطفال املوهوبني واملتفـوقني يتميـزون بـأنهم قـادرون عـىل
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ت أكرث حول ما يدور يف محيطهم، واختزان كم أكـرب مـن هـذه املعلومـات،  استقبال معلوما

ويؤكّـد البـاحثون . واستخدام أساليب عديدة ومتنوعة يف معالجة املعلومات املتوافرة لـديهم

 :عىل رضورة مالحظة ما ييل

ً األطفال املوهوبون ليسوا مجتمعا متجانسا كام قد يتبادر للـذهن خطـأ، وال يتوقـع - ً ً

وهناك مجال . هر كل األطفال املوهوبني  كل الخصائص السلوكية املعرفية الواردة أعالهأن يظ

للتفاوت بالنسبة لكل من هذه الخـصائص، وكلـام ازدادت درجـة املوهبـة عنـد الفـرد كلـام 

 .ازدادت درجة تفرده عن غريه

 الخصائص املعرفية ليست ثابتة أو جامـدة ولكنهـا تتطـور مـن خـالل التفاعـل مـع -

ملحيط بدرجات متفاوتة، وعليه فإن بعض الخـصائص قـد ال يظهـر لـدى بعـض األطفـال يف ا

 .ًمراحل مبكرة من منوهم وقد يظهر يف مراحل متأخرة تبعا للرعاية التي توفرها بيئاتهم

 الخصائص املعرفية 

يتميز الطلبة املوهوبون واملتفوقون عقليا بخـصائص سـلوكية معرفيـة متيـزهم 

وتلعب التنشئة األرسية والظـروف املحيطـة . حلة مبكرة من منوهمعن أقرانهم يف مر

ــد ــنام ق ــسن، بي ــدم يف ال ــع التق ــصائص م ــة هــذه الخ ــتمرار تنمي ــا يف اس  دورا هام
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 يؤدي عدم توافر الرعاية الـسليمة إىل إخفـاء كثـري مـن هـذه الخـصائص بـسبب حـساسية 

ولذلك ينبغـي أن تفهـم . تعلماملوهوب واملتفوق، وقد يؤدي إىل جعلها قوى سلبية معيقة لل

 :الخصائص املعرفية يف ضوء االعتبارات التالية

  ،الطلبة املوهوبون واملتفوقون ليسوا مجتمعا متجانسا كام قد يتبـادر للـذهن خطـأ

وال يتوقع أن يظهر كل الطلبة املوهوبني واملتفوقني كل الخصائص السلوكية املعرفية الـواردة 

بالنسبة لكل من هذه الخصائص، وكلام ازدادت درجة املوهبـة وهناك مجال للتفاوت . الحقا

 والتفوق عند الفرد كلام ازدادت درجة تفرده عن غريه؛

  الخصائص املعرفية ليست ثابتة أو جامـدة ولكنهـا تتطـور مـن خـالل التفاعـل مـع

املحيط بدرجات متفاوتة، وعليه فـإن بعـض الخـصائص قـد ال يظهـر لـدى بعـض الطلبـة يف 

 رة من منوهم وقد يظهر يف مراحل متأخرة تبعا للرعاية التي توفرها بيئاتهم؛مراحل مبك

 :أمـا أهـم الخصائص املعرفيـة التي ترتدد فـي املراجـع املتخصصـة فتشمل ما ييل

 القدرة عىل التعامل مع النظم الرمزية واألفكار املجردة :أوال
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معالجـة الـنظم اللغويـة يظهر الطفل املوهـوب واملتفـوق قـدرة فائقـة عـىل تعلـم و

ورسعان ما يعرف الطلبة املوهوبون واملتفوقـون لـدى . والرياضية يف مرحلة مبكرة من العمر

الوالدين واملعلمني مبهاراتهم يف التعامل مع اللغة واألرقام، وحل األلغاز، واستخدام الرتاكيـب 

 اسـتخدام األشـكال املعقدة بفصل مكوناتها الخاصة بها، وإدراك اإلجابات التي تنطـوي عـىل

املتشابهة أو النظم غري اللغويـة، ومحاولـة فهـم املـسائل املنـسجمة مـع املنطـق والحـصافة 

Common Sense. 

 حب االستطالع :ثانيا

يكشف الطفل املوهوب واملتفوق يف سن مبكرة عن رغبة قوية يف التعرف عىل العـامل 

اؤالت التي تبدو غري منـسجمة من حوله وفهمه، وذلك من خالل قوة مالحظته وطرحه التس

وتعد جدية الراشدين يف االستجابة لهذه التـساؤالت وتقـديم . مع مستواه العمري أو الصفي

املعلومات املناسبة عنرصا هاما يف بناء الشخصية االستكشافية وتقويتها لدى الطفـل، كـام أن 

وال سـيام يف -ملتفـوق استهتار الوالدين واملعلمني أو تجاهلهم لتساؤالت الطفـل املوهـوب وا

  قـد يكـون لـه آثـار مـدمرة عـىل عمليـة الـتعلم واكتـساب املعرفـة -املراحل املبكـرة لنمـوه

 ومـن الـرضوري أن يـتم تـشجيع الطفـل عـىل إثـارة التـساؤالت والـشك يف مـا. يف املستقبل

  ســوف يــؤثر الــصمت-ومــع مــرور الوقــت- ال يدركــه يف البيــت واملدرســة وإال فإنــه 
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 .اطرة واإلحراج أو االمتناع عن إثارة أسئلة قد يعدها الراشدون أسئلة غبية عىل املخ

إن الطفل املوهـوب واملتفوق دائم السؤال عن كل مـا يقـع عليــه حـسه، ويريـد أن 

 Provocativeيعرف كيف وملاذا حدثت األشياء وذلك بتوجيه كثـري مـن األسـئلة االسـتثارية 

Questions .وة املالحظة واليقظة ملا يدور يف املحـيط، وعـادة مـا ويرتبط حب االستطالع بق

يرى الطفل املوهوب واملتفوق يف مشهد أو قصة ما ال يراه غريه ويحصل منه عىل معلومـات 

 .أكرث مام يحصل عليه غريه

 تفضيل العمل االستقاليل :ثالثا

يتميز املوهوب واملتفـوق بنزعـة قويـة للعمـل منفـردا والكتـشاف األشـياء بطريقتـه 

وال تعنــي هــذه النزعــة . الخاصــة بأقــل قــدر مــن التوجيــه مــن قبــل املعلمــني أو الوالــدين

لالستقاللية يف العمل سلوكا غري اجتامعي من جانب املوهوب واملتفوق، ولكنها تعكس رغبة 

ويرتبط مع الرغبة يف االسـتقاللية بالعمـل وجـود . ومتعة يف بناء خطط ذاتية لحل املشكالت

 من الدوافع الخارجية التي تستند إىل أساليب املكافأة والعقاب كـام هـو دوافع داخلية بدال

 .الحال لدى الطالب العادي
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 قوة الرتكيز :رابعا 

يتمتع املوهوب واملتفوق بقدرة فائقة عىل الرتكيز عىل املشكلة أو املهمة التـي يقـوم 

وإذا ما أثـري . Attention Spanمبعالجتها، ويرافق هذه القدرة عىل الرتكيز طول مدة االنتباه 

اهتاممه مبشكلة أو موضوع ما فإنه يسعى بإرصار إلنجازه، ويف بعض األحيان يصعب انتزاعه 

وتلعب قوة الرتكيز ومدة االنتبـاه دورا هامـا يف . من العمل قبل إمتامه وتحوله إىل عمل آخر

 للموهـوب تحقيق إنجـازات عـىل مـستوى املهنـة أو التخـصص يف املـستقبل إذا مـا أتيحـت

وقد توصلت الباحثـة الربيطانيـة فريــامن . واملتفوق فرص التطبيق واملران يف مجال اهتاممه

)Freeman, 1991( إىل نتيجة مفادها أن العالقة بني قوة الرتكيز كام يعكـسها عـدد سـاعات 

االنكباب عىل العمل يف موقف معني وبني نسبة الذكاء هي عالقـة طرديـة، مبعنـى أنـه كلـام 

 . ادت نسبة الذكاء كلام ازداد عدد ساعات الرتكيزازد

تجدر اإلشارة إىل أن القدرة عىل الرتكيز تتأثر بحجم وقوة املـشتتات املحيطـة 

ويبــدو أن الطلبــة املتفــوقني يف تحــصيلهم . ودرجــة احــتامل أو مقاومــة الفــرد لهــا

ي الــدرايس أكــرث قــدرة عــىل التكيــف مــع العنــارص الطارئــة عــىل املوقــف التعليمــ

 بفاعليــة، وذلــك باســتخدام شــكل مــن أشــكال الــتحكم التــي تتطــور لــديهم مــع

 ومـن األمثلـة عـىل أشـكال الـتحكم باملـشتتات اسـتخدام املوسـيقى أثنـاء .  الوقت
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 .الدراسة أو التأمل، ومنها التزام الصمت أو التجاهل أو مامرسة مترينات االسرتخاء وغري ذلك

 قوة الذاكرة :خامسا

املوهوبون واملتفوقون باتساع وعمق معارفهم وقدرتهم عـىل اكتـساب يوصف الطلبة 

ويــرتبط بــذلك حقيقــة أن . واختــزان كــم هائــل مــن املعلومــات حــول موضــوعات متنوعــة

ٌاملوهوب واملتفوق بطبيعته محب لالستطالع، كثري األسئلة، ولديه اهتاممـات عديـدة، وهـذا 

وبهذا الـصدد تجـدر اإلشـارة إىل .  املختلفةمن شأنه أن يفتح أمامه نوافذ عىل حقول املعرفة

أن الذاكرة القوية تعتـرب أعظـم سـالح عقـيل ميتلكـه الفـرد، وال سـيام بالنـسبة للطلبـة ذوي 

التحــصيل املرتفــع وهــم يحــرضون أنفــسهم لالمتحانــات، وذلــك ألن النجــاح يف االمتحانــات 

ملواد املطلوبـة ضـمن الوقـت املدرسية التقليدية يعتمد أساسا عىل قدرة الفرد عىل اسرتجاع ا

 .املحدد

 حب القراءة :سادسا

ــون  ــب مولع ــوا كت ــأنهم مهووس ــون ب ــون واملتفوق ــة املوهوب ــف الطلب  يوص

 وقــراءاتهم متنوعــة ومتبحــرة، ويفــضلون قـراءة كتــب مــن مــستوى كتــب . بـالقراءة
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سـات الراشدين، ورمبا يظهرون اهتامما بكتب الرتاجم وسري حياة العظامء واملوسـوعات وكرا

كــام أن االســتعداد للقــراءة يظهــر يف ســن مبكــرة، ورمبــا يبــدي الطفــل املوهــوب . الخــرائط

واملتفوق رغبته يف القراءة يف سن الثالثة، وقد يعتمد عىل نفسه مع قليل مــن املـساعـدة يف 

لقـد . تعلم القراءة من خالل قراءة اإلعالنات املرئية وإشارات الطرق والكتب املصورة وغريها

مـن الطلبـة % 80 أن )VanTassel-Baska, 1983(ت دراســة أجرتهـا الباحثــة باسـكا أظهر

 يف برنامج البحث عن املوهبـة يف الواليـات الواقعـة يف وسـط 1982الذين تم اختيارهم عام 

وسواء أكان تعلمهم للقراءة تلقائيـا . غرب أمريكا كانوا قد بدأوا القراءة يف سن خمس سنوات

 .أفراد أرسهم، فإن املثري يف األمر هو رسعة وسهولة تعلمهم اللغةأم عن طريق مساعدة 

 تنوع االهتاممات والهوايات :سابعا

ورمبـا . يتصف الطلبة املوهوبون واملتفوقون بتنوع وكرثة اهتامماتهم وهواياتهم

كانت الدافعية والفضول والقدرة عىل االستيعاب هي التي تقـود إىل تطـور مـستويات 

تاممات، أما طبيعة ومستوى تعقيد املوضوعات التي يتناولهـا الطلبـة متقدمة من االه

ـــدو غـــري محـــددة ـــون فتب ـــون واملتفوق ـــات . املوهوب ـــرز هـــذه االهتامم ـــن أب  وم

ــة  ــات الربيدي ــة والبطاق ــالت القدمي ــع والعم ــل الطواب ــياء مث ــب األش ــع وترتي  تجمي
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ات بكثـري مـن القـضايا كام أن لديهم اهتاممـ. والصخور والصور وغريها من متعلقات املايض

 .التي عادة ما تهم الراشدين كقضايا الدين والجنس والسياسة وغريها

 تطور لغوي مبكر :ثامنا

يظهر الطلبة املوهوبون واملتفوقون مستويات متقدمة مـن التطـور اللغـوي والقـدرة 

ة وعادة ما تكون حصيلة الطالب املوهوب واملتفوق من املفـردات اللغويـة متقدمـ. اللفظية

عىل أبناء عمره أو صفه، ويستخدم التعابري اللغوية يف جمل مفيدة وتراكيب معقـدة تـؤدي 

وقد يظهرون خياال حيا يف محادثـاتهم . معنى تاما، وسلوكه اللفظي يتسم بالطالقة والوضوح

 .الشفهية فيام يقرأون من قصص أو ما ينتجونه من فنون أدائية أو برصية يف مرحلة الحقة

لغوي لدى الطالب املوهوب واملتفوق يرتبط مع خصائص أخـرى كحـب القـراءة إن النمو ال

هذا وقد أشـار تـورنس . وحب االستطالع وقوة الذاكرة وتنوع االهتاممات والهوايات ويتداخل معها

)Torrance, 1966( إىل إمكانية أن يكون طالب ما غري قادر عىل التعبري عن أفكـاره بطالقـة كبـرية ٌ

ــه موهــ ــد يعطــي عــددايف حــني أن ــداعي، وق ــسلوك اإلب  وب أو متفــوق يف أشــكال أخــرى مــن ال
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 أقل من األفكار ولكن كال منها قد يكون عىل درجة كبرية من الجودة واألصـالة، وقـد يكـون 

 .قادرا عىل تناول فكرة واحدة ومعالجتها بالتفصيل من مختلف جوانبها

  الخصائص االنفعاليةAffective Characteristics 

 بالخــصائص االنفعاليــة تلـك الخــصائص التــي ال تعـد ذات طبيعــة معرفيــة أو يقـصد

ومـع أنـه . ذهنية، ويشمل ذلك كل ما له عالقة بالجوانب الشخصية واالجتامعية والعاطفيـة

ليس باإلمكان فصل الجانب املعريف عن الجانب االنفعـايل أو فـصل التفكـري عـن املـشاعر يف 

ومـن يـسمع أو . املناهج املدرسية تركـز عـىل الجانـب املعـريفإال أننا نجد أن , عملية التعلم

يشاهد ما يدور يف صفوف مدارسنا يجد سـيال مـن الحقـائق واملعـادالت والقـوائم واألمـاكن 

والتواريخ يفرغهـا املعلمـون يف محـارضاتهم دون اهـتامم يـذكر بالجانـب االنفعـايل لعمليـة 

النمـو املعـريف للطالـب ال يعنـي بالـرضورة إن بلوغ مـستويات متقدمـة يف . التعليم والتعلم

وعىل كل حال فالنمو االنفعايل ليس موضوعا مدرسيا . حدوث تقدم مامثل يف النمو االنفعايل

كام هو الحال بالنسبة للرياضيات أو اللغـة اإلنجليزيـة أو اللغـة العربيـة، وبالتـايل لـيس لـه 

 .مكان يف املنهاج
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املوهوبني واملتفوقني يتمتعون باستقرار عاطفي تتفق الدراسات عىل أن معظم الطلبة 

وكثـريون مـنهم يلعبـون أدوارا قياديـة عـىل املـستوى االجتامعـي يف شـتى . واستقاللية ذاتية

مراحل دراستهم، وهم أقل عرضـة لالضـطرابات الذهانيـة والعـصابية مـن الطلبـة العـاديني، 

 .ويبدون سعداء يحبهم زمالؤهم

املتفوقني غـري متكيفـني اجتامعيـا ومـضطربني عاطفيـا فقـد أما القول بأن املوهوبني و

وجد أصداءله فيام توصلت إليه الباحثة هولينغويرث بالنسبة لألطفال املوهوبني واملتفـوقني 

حيث وجدت .  فام فوق180بينيه وكانت نسب ذكائهم -الذين اختربوا عىل مقياس ستانفورد

 سنة من بحثها يف مدينة نيويـورك 23الل خ-الباحثة اثنى عرش طفال فقط من هذا املستوى 

 والحظت أنهم يعانون عزلة اجتامعية يف صغرهم وليسوا متكيفني بـصورة جيـدة -وضواحيها

وإذا كانـت معظـم املجتمعـات ال ترحـب بـاالنحراف الـشديد عـن املعـايري . يف سني الرشـد

تمتعـون بنـسبة ذكـاء املتعارف عليها مهام كان نوعه، فمن املتوقع أن يواجه الطلبة الـذين ي

عالية جدا صعوبات عاطفية ومشكالت اجتامعية أكرث من الطلبة املوهوبني واملتفوقني الذين 

وقـد أورد البـاحثون عـددا مـن الخـصائص االنفعاليـة . 150 و130ترتاوح نسب ذكائهم بـني 

 :أهمها

 النضج األخالقي :أوال
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النضج األخالقـي وبـني مراحـل تشري عدة دراسات إىل وجود عالقة إيجابية بني مراحل 

ٌوتخلص إىل أن النضج األخالقي محكوم بالنضج املعريف، وأن الطلبة . النضج العقيل أو املعريف

. األكرث نضجا من الناحية املعرفية يكونون عادة أقل متركزا حول الذات مـن الطلبـة العـاديني

 يف عينـة دراسـته الطوليـة وقد أشارت دراسات تـريمان إىل أن الطلبـة املوهـوبني واملتفـوقني

أظهروا تقـدما يف مـستوى نـضجهم األخالقـي مبعـدل يـوازي مـستوى النـضج األخالقـي ملـن 

ومن املؤرشات املهمة التي تـدل عـىل تقـدم الطلبـة املوهـوبني . يكربونهم سنا بأربع سنوات

 : واملتفوقني يف مستوى نضجهم األخالقي مقارنة بأقرانهم من الطلبة العاديني ما ييل

  إدراكهم القـوي ملفهـوم العدالـة يف عالقـاتهم مـع اآلخـرين وقـدرتهم عـىل الـضبط

 والتحكم الذايت؛

 انشغالهم بنشاطات وقضايا مرتبطة بالعدالة االجتامعية واملساواة؛ 

 اهتاممهم مبشكالت اآلخرين وميلهم لتقديم املساعدة لهم؛ 

 ة لذلك وبني الحقـوق والواجبـات يف  قدرتهم عىل التمييز بني الصواب والخطأ واألسباب املوجب 
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      سلوكاتهم وسلوكات اآلخرين؛

  تطويرهم لنظام من القيم يف مرحلة مبكرة من العمر ومحاكمة سلوكاتهم وسلوكات

 اآلخرين عىل 

          أساس نظامهم القيمي؛

  أو مبالغتهم يف نقد الذات ونقد اآلخرين يف املواقف التي ال تنـسجم مـع توقعـاتهم

 معايريهم للعدالة 

         واملساواة واملثالية يف العالقات اإلنسانية؛

 تفضيلهم اللعب مع من هم أكرب سنا منهم واتخاذهم كأصدقاء؛ 

وتجدر اإلشارة إىل أن األحاسيس القوية نحو قضايا الحق والعدالة واملساواة ميكـن أن 

الت مـع املعلمـني واإلداريـني عنـدما ال تقود الطلبة املوهوبني واملتفوقني إىل الوقوع يف مشك

ومن األهمــية مبكـان . يكونون قادرين عىل رشح وتربير اإلجراءات والتعليامت املدرسية لهم

توضيح القواعد واألنظمة الصفية واملدرسية يف إطار مصلحة املجتمع املـدريس والعدالـة مـع 

 .الجميع
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 )النكتة(حس الدعابة  :ثانيا

وبون واملتفوقون غالبا القدرة عىل مالحظة مفارقات الحياة اليومية ميتلك الطلبة املوه

وإدراك أوجه التناقض وعدم االنسجام يف املواقف والحوادث التي يختربونها بصورة أكرث يرسا 

ووضوحا من أقرانهم، وذلك بـاالعتامد عـىل مخـزونهم املعـريف الواسـع ورسعـتهم يف التفكـري 

 األحيـان يلجـأون إىل اسـتخدام النكتـة الالذعـة أو املبطنـة يف ويف كثري من. وإدراك العالقات

التكيف مع محيطهم من أجل تقليل اآلثار السلبية لخرباتهم املؤملة عىل تقـديرهم ألنفـسهم 

وقد يظهر التعبري عـن الدعابـة يف التواصـل اللفظـي مـع اآلخـرين أو عـىل شـكل . ولآلخرين

ن أن يقـصد بهــا إيــذاء اآلخــرين أو جــرح رسـومات أو كتابــات أو تعليقــات ســاخرة مــن دو

ويرتبط بحس الدعابة عادة ميٌل للتالعب باأللفاظ واألفكـار والرمـوز واملـسميات . مشاعرهم

 .واألشكال بطريقة ذكية تنم عن ثقة بالنفس ومهارة اجتامعية

 القيادية :ثالثا

ــا ــرين أو إقن ــأثري يف اآلخ ــىل الت ــة ع ــري عادي ــدرة غ ــتالك ق ــة ام ــصد بالقيادي  عهميق

ــوجيههم ــة.  أو ت ــني أهــم مظــاهر القيادي ــدرة عــىل التفكــري، حــل املــشكالت،: ومــن ب  الق
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 اتخاذ القرارات وااللتزام بها، الثقة بالنفس، ركوب املخاطر إذا لزم األمر، العمـل باسـتقاللية،   

وحيـث أن . الصدق مع النفس، التوجـه اإليجـايب ملـساعدة اآلخـرين عنـد الحاجـة واملبـادرة

 املوهوبني واملتفوقني يتمتعون بقدر أكرب من هذه الصفات مقارنة بالطلبـة العـاديني، الطلبة

وإذا تـوافرت لهـم الرعايـة املناسـبة يف . فإنهم مهيأون للقيام بـأدوار قياديـة يف سـن مبكـرة

املدرسة والتنشئة األرسية املعززة لنمو متوازن يف جوانب الشخصية املختلفة، فإنهم يطورون 

وإذا كان املجتمع ينظر إليهم عىل أنهـم قـادة املـستقبل، . القيادية سنة بعد أخرىمهاراتهم 

فإن مساعدتهم عىل تحقيق ذلك عـن طريـق الـربامج الخاصـة تعـد يف غايـة األهمــية لهـم 

 .وللمجتمع أيضا

 الحساسية املفرطة والحدة االنفعالية :رابعا

ة ملا يـدور يف محـيطهم األرسي يظهر الطلبة املوهوبون واملتفوقون عادة حساسية شديد

واملدريس واالجتامعي بشكل عام، وكثـريا مـا يـشعرون بالـضيق أو الفـرح يف مواقـف قـد تبـدو 

كام يتميز معظمهـم بحـدة االنفعـاالت يف اسـتجاباتهم . عادية لدى غريهم من الطلبة العاديني

. البيت ومع الرفـاقللمواقف التي يتعرضون لها، ويعانون من جراء ذلك مشكالت يف املدرسة و

 ذلك أن مجرد اإلحساس باالختالف عـن اآلخـرين يثـري يف نفـوس الطلبـة املوهـوبني واملتفـوقني 
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تساؤالت وشكوك حول سويتهم، وال سيام أن السلوك الذي يتجـاوز حـدود املعـايري الـسائدة 

 وكلـام كانـت. من حيث النوع والـشدة يفـرس عـادة عـىل أنـه عـصايب أو شـاذ أو ال عقـالين

انفعاالت املوهوب واملتفوق وحساسيتة قوية وشديدة، كلام زاد استهجان الرفـاق واملعلمـني 

 .لها

إن الحساسية الزائدة وقـوة املـشاعر هـي املظهـر األكـرث وضـوحا يف النمـو العـاطفي 

للطفل املوهوب واملتفوق، وهي القوة املحركة للموهبة وبدونها تكون املوهبة كالجـسد بـال 

 :وكات التي تعكس الحساسية الزائدة وقوة املشاعرومن السل. روح

 االنسحاب من املوقف خوفا عىل مشاعر اآلخرين؛ 

 التوحد مع اآلخرين واملشاركة الوجدانية؛ 

 الخوف من املجهول والقلق واالكتئاب والشعور باإلثم؛ 

 االهتامم باملوت وامليل للوحدة؛ 

 التطرف يف الحب والكراهية واملشاعر املتناقضة؛ 

 د الذات والشعور بالعجز وعدم الكفاية أو النقص؛جل 
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 التعلق باملثل العليا وقضايا الحق والعدالة واألخالق؛ 

 الحامس يف أداء املهامت واالستغراق الكيل فيها؛ 

 Perfectionismالكاملية : خامسا

وتـسهم . الكاملية صفة يجري التأكيد عليها يف املجتمعات التي تسودها روح التنافس

سات الرتبوية واالجتامعية ودوائر املـال واألعـامل والـديانات بنـصيب يف ترسـيخ هـذه املؤس

وقد درست صفة الكاملية يف العصور القدمية من منظور فلسفي وديني وأديب، كام . الظاهرة

ومــن أبــرز الــسلوكات أو الخــصائص املرتبطــة . درســت حــديثا مــن منظــور تربــوي ونفــيس

، وضـع معـايري متطرفـة غـري All-or-Nothingيشء أو ال يشء التفكري مبنطق كـل : بالكاملية

معقولة، السعي القهري لبلوغ أهداف مستحيلة، وتقييم الذات عىل أساس مـستوى اإلنجـاز 

 .واإلنتاجية

لقد ميز عدد من الكتاب بني الكاملية كصفة غـري مرغـوب فيهـا وبـني الـسعي 

لكـاميل بطالـب يكتـب وهنـاك مـن شـبه الـشخص ا. املعقول نحـو التفـوق والتميـز

مسودة ملوضوع إنشاء ثم ميزقها، ويكتب مسودة أخرى فال تعجبه فيمزقها، ويكتـب 

ــا  ــع مب ــري مقتن ــه غ ــوع ولكن ــسليم املوض ــدد لت ــد املح ــه املوع ــة ويفوت ــرة ثالث  م
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وحتى عندما يـسلم واجبـه متـأخرا عـن زمالئـه ال يـشعر الـشخص الكـاميل بالرضـا أو . كتبه

دامئا قبول ما هو دون مرتبة الكامل التي يعرفها إجرائيا بعالمة كاملة أو االرتياح، ألنه يرفض 

 بدرجة إتقان من مستوى

ويف املقابل فإن من يسعى بصورة معقولة ومقبولة لتحقيق التميز يف عمله ال %. 100

يعيش معاناة الشخص الكـاميل، ويكتفـي ببـذل الجهـد والعمـل بجديـة إلنجـاز واجباتـه يف 

ورغم أن العمل يف الحالتني قد يكون بـنفس .  ويشعر باالرتياح عندما ينجزهاالوقت املحدد،

 .املستوى أو السوية ولكن االختالف هو يف اتجاهات الطالب وإدراكه للموقف
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 حاجات املوهوبني ومشكالتهم

 هل هناك مشاكل يعاين منها املوهوبني؟"

 :نستعرض فيام ييل املشاكل التي يعاين منها املوهوبني

 إىل أن الطلبــة الــذين )Terman, 1925(و) Hollingsworth, 1926(ارت أشــ .1

 .فأكرث يعانون من صعوبات اجتامعية يف التوافق االجتامعي) 170(يصل مستوى ذكائهم 

إن سوء التوافق االجتامعي يبـدأ يف مرحلـة ) Bernside, 1942(يعتقد برينسايد  .2

 .نقذ الطفل من الحياة منعزلة قادمةما قبل املدرسة والتدخل اإلرشادي من الكبار قد ي

أن املوهوبني متقدمون عىل أقرانهم يف الكفاية العقليـة ) Barbe, 1955(يعتقد  .3

وهذا ال يجعلهم أشخاصا يعوزهم االنسجام والتكيف مع مجتمعهم، لكن املشكلة تبدأ حـني 

 .يرفضهم اآلخرون ألنهم ال يفهمونهم

ت التي يواجههـا املوهـوب نتيجـة باملشكال) Torrance, 1962a, 1965a(اهتم  .4

 . التفاعالت املتصارعة مع املجتمع ومع البيئة الثقافية
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أن القوة التي تـسيطر عـىل املوهـوبني تجعلهـم يف موقـف اسـتقاليل، وغـري تبعـي يف 

عالقاتهم مع الجامعة التي يواجهها املوهوب، أما أن يتعلموا كيف يقابلون التوترات بطريقة 

 .بوا حاجاتهم اإلبداعيةتوافقية أو يكتس

إن رد الفعل األول سيؤدي إىل السلوك اإلنتـاجي والـصحة العقليـة، ورد الفعـل الثـاين 

 .يؤدي إىل اضطرابات يف الشخصية

أن األطفال املوهوبني يجدون صعوبة يف التوفيق بـني ) Kenmare, 1972(أشار  .5

 .ىل االنفصامالحياة الشخصية وبني وجودهم اإلبداعي، ولذلك تجدهم مييلون إ

وال يزال املجتمع قاسيا يف تعامله مع املبدعني، خصوصا األطفال منهم، وهذا يجعلهـم 

 .يعانون من اإلحباط، لذلك يجب أن نوفر للمبدعني واملوهوبني مصادر للتشجيع والدعم

 -:املشكالت والقضايا التي تخص املوهوب

خالف ومل يتفق عليهـا بعـد هناك مجموعة من القضايا تتعلق باملوهوبني، وهي مدار 

 :واهم هذه القضايا
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 .الوراثة .1

 .توزيع املوهوب بني الطبقات االجتامعية املختلفة .2

  52."اختباراتجرب،كياء وكيفية اختيار األذكياء من األطفال .3

 كيف ننمي املوهوب؟

املوهــوب يالمئــه التعلــيم الفــردي، والخــربة التــي ميكــن أن يكتــسبها خــارج الــصف، 

 املطلوبة هي معلومات منظمة عىل مستويات عليا من الصعوبة مع اختبـارات واالسرتاتيجية

 .قبلية وبعدية وطرق مختلفة للتعليم متيرسة وعىل مستويات مختلفة

ومن خصائص املوهوب املعرفية أيضا انه ذو اسـتيعاب متقـدم، والحاجـة هنـا 

تقدم، وهـذا هي أن نضع بني يدي الطلبة منهاجا متحديا وأندادا من مستوى عقيل م

 يتطلـــب مجموعـــات مـــن الطلبـــة املوهـــوبني، تتـــاح لهـــم الفرصـــة يف االلتحـــاق 

 بـصفوف متقدمــة يف مــدارس أخــرى، حيــث ميكـن ذلــك، واالســرتاتيجية هــي نقــاش

 

                                                           
 .1994وىل، مطبعة الروضة الحديثة، نابلس،  أحمد جرب، وحمزة حجازي، سيكولوجية املوهوب وتربيته، الطبعة األ52
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 املنهج املدريس وبرامج تعليم املوهوبني 

 . جمعي يف موضوعات منتقاة، والعمل يف موضوعات متقدمة مييل إليها املوهوب

ع غـري عـادي ومبجموعـة ومن خصائص املوهوب املعرفيـة انـه يتمتـع بحـب اسـتطال

متنوعة من امليول، وكذلك فانه يحتاج للتعرض ملوضوعات واهتاممات متنوعـة، وان يـسمح 

 .له مبتابعة رغباته إىل أقىص حد ممكن

 :       تعليم املوهوبني

ومن هـذا . يفرتض أن يقدم للموهوبني تعليم خاص من اجل تطوير مواهبهم الخاصة

 . القطاع من الناس فرصا تعليمية خاصةاملنطلق ال بد أن نقدم لهذا

 :أهداف تعليم املوهوبني

ال بــد ملــن يتــصدى لتعلــيم املوهــوبني مــن تحديــد أهــداف محــددة يــسهل قياســها 

وقـد . وكذلك ال بد من تخطـيط االسـرتاتيجية املناسـبة لبلـوغ األهـداف املطلوبـة. وتقييمها

 New(يف ) Bergen(طقــة قامــت منظمــة آبــاء املوهــوبني يف منتــصف الخمــسينات يف من

Jersey (يف الواليات املتحدة بصياغة مجموعة من األهداف وهي كام ييل: 
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 .أن يفهم اآلباء حاجات أبنائهم الخاصة .1

 .أن يفهم اآلباء كيف ميكن إثراء حياة أطفالهم يف البيت .2

ــم يف  .3 ــوفر له ــائهم املوهــوبني مــام ال يت ــة ألبن ــاء الفــرص التعليمي ــوفر اآلب أن ي

 .مدارسهم

ــيم يناســب  .4 ــوفري تعل ــاء مــع املــدارس العامــة والخاصــة عــىل ت أن يتعــاون اآلب

 .املوهوبني

أن يقنع اآلباء مديري املدارس عىل تقديم تعلـيم يناسـب قـدرات واسـتعدادات  .5

 .املوهوبني

أن يحث اآلباء املؤسسات عـىل سـن القـوانني لتـوفري األمـوال والـربامج املناسـبة  .6

 53."للموهوبني

 

 

                                                           
 .1994 أحمد جرب، وحمزة حجازي، سيكولوجية املوهوب وتربيته، الطبعة األوىل، مطبعة الروضة الحديثة، نابلس، 53
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 املنهج املدريس وبرامج تعليم املوهوبني 

 :54دور اآلباء

ماذا ميكن أن يفعل اآلباء واألمهات إذا عرف الواحد منهم أن ابنه أو ابنته موهوب أو 

 موهوبة؟

بعـض القواعـد التـي تـساعد هـؤالء اآلبـاء " وضـعت جمعيـة الطفـل املوهـوب"لقد 

ومن أهـم . واألمهات يك يتعاملوا مع أبنائهم املوهوبني تعامال يعود بالفائدة عىل هذا الطفل

 -: ييلهذه القواعد ما

تعامل مع ابنك املوهوب كطفل، وال تنزعج أو تقلق إذا ترصف ابنـك املوهـوب  .1

انه طفل مثل سائر األطفال، وكونه موهوبا ال يخرجـه عـن نطـاق . ترصف أقرانه من األطفال

طفولته، فالطفل املوهوب يحتاج إىل القدر نفسه من املحبة األبويـة والرعايـة األرسيـة التـي 

 .فاليحتاجها سائر األط

. ال تقارن طفلك املوهوب مع إخوته العاديني، فال احد يستفيد من هذه املقارنة .2

احرتم فردية طفلك املوهوب واستمتع بها، ولكن عليك أن تحـرتم يف املقابـل فرديـة كـل مـن 

 .أطفالك اآلخرين وان تستمع بها أيضا

                                                           
 .1994 أحمد جرب، وحمزة حجازي، سيكولوجية املوهوب وتربيته، الطبعة األوىل، مطبعة الروضة الحديثة، نابلس، 54
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دقائك، وال ال تقارن طفلك املوهوب مع غريه من األطفال من أبناء جريانك أو أص .3

 .تتباه به عليهم

استمع ألسئلة طفلك املوهـوب واسـتجب لهـا، وحـاول أن تكـون إجابتـك تامـة  .4

 .وصادقة

ضع تحت ترصف ابنك مجموعة متنوعة من املجالت والـصحف والكتـب، وغـري  .5

ذلك من املواد املرثية للثقافة، وعرضه إىل اكرب عدد ممكن من الخـربات املرثيـة، مثـل زيـارة 

 .ملواقع األثرية واملعارضاملتاحف وا

ال تفرض عىل ابنك ميوال معينة، أعطه الفرصـة لـيك يستكـشف ميولـه بنفـسه،  .6

 .ويبلور هذه امليول، وانه لقادر عىل ذلك

إذا أراد ابنك أن يتخصص يف موضوع معني، فدعه وما أراد، ألنه ال بد وان يكون  .7

 .وقبل أن يقدم عىل هذه الخطوةقد قلب األمور يف هذا املوضوع أثناء وجوده يف املدرسة، 

ال تبالغ يف إشـباع شـهيته الثقافيـة، أعطـه الفرصـة لـيك يتأمـل ويفكـر ويحلـم،  .8

فالطفل املوهوب مبدع ومخرتع، ومـن الـصعب أن يكـون الـشخص مبـدعا ومخرتعـا ولديـه 

 .جدول كامل من األنشطة املخططة سلفا
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 فهو اقـدر مـن اآلخـرين دعه يفعل األشياء التي يقول أن باستطاعته أن يفعلها، .9

 .يف قياس إمكانياته، وتقييم نقاط ضعفه

ساعد ابنك املوهوب عىل اللعب واالسرتخاء، والقيـام بأنـشطة يختارهـا بنفـسه،  .10

 .ملجرد االستمتاع بها، وليس ألنها ستشحذ ذهنه

امدحه عىل مجهوده الطيب، فجميع األطفـال يحتـاجون للمـديح، لكـن الطفـل  .11

ل ذهنية فيها من املخاطرة أكـرث مـن األعـامل الذهنيـة التـي يقـدم املوهوب يقدم عىل أعام

عليها اآلخرون، لذلك فهو بحاجة إىل املديح، سواء تكللـت جهـوده بالنجـاح أو الفـشل، فهـو 

 .يستحق املديح ألنه بذل املجهود الكايف

 .جميع األوقات ويف جميع األمورال تتوقع أن يكون ابنك موهوبا يف  .12
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 وهوبني واملتفوقني خصائص مناهج امل

مبا أن هذا املنهاج يعد لفئـة خاصـة مـن الطلبـة؛ فـال بـد أن يكـون هـذا املنهـاج لـه 

عـدة معـايري ) McGrail, 1998 (  مواصفات تتطابق مع خصائص هـؤالء الطلبـة، ووضـعت

أن تلبي القدرات التعلمية للمتفوقني، وتلبي معدالت رسعة تعلمهم، : ملناهج املتفوقني، منها

. نحهم املصادر والوقت لالستزادة حول بعض املوضوعات التي تنال اهتامما خاصـا لـديهمومت

أنه ميكـن ملعلمـي املوهـوبني تحقيـق هـذه املعـايري مـن خـالل تكييـف ) McGrail(وتتابع

وهنـاك . التدريس، والتعيينات خارج الحصة، وبرامج التعلم الخاصة لكل موهوب عىل حـده

 55:املوهوبني مراعاتها عند تخطيط هذه املناهج، وأهمها اآليتافرتاضات عىل مخططي مناهج 

منهج املدرسة العادية تم تخطيطه للطالب العاديني، ويف كثـري مـن األحيـان يكـون  .1

 .غري مالئم للطالب املوهوبني

 .ينقل منهاج املوهوبني التالميذ من مبتدئني إىل خرباء يف التخصص .2

                                                           
 169ص . مدخل إىل تربية املتميزين واملوهوبني، عامن، دار الفكر). 2003(ديا هايل الرسور، نا55
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 .إلمساك بقوة باملسائل والقضايا الشائكةيساعد منهج املوهوبني التالميذ عىل ا .3

يخطط منهج املوهوبني يف ضوء احتياجات الطالب املوهوبني بـدال مـن اإلضـافة أو  .4

 .الحذف يف املناهج املعدة للطالب العاديني

 . يعد التالميذ إىل عرص تتسع فيه املعارف، وتتسارع التغريات يف جميع املجاالت .5

 تعترب عملية طويلة األمد، وتتضمن تكييف املنهج عملية تطوير املنهج للموهوبني، .6

الحايل وتعديله واعتامده عىل نتائج البحث العلمي يف ميدان املوهوبني، كام أنهـا تـساعد يف 

 .تطوير منهج جديد

 .تصاغ وثيقة منهج املوهوبني، وتوزع عىل كافة الفئات ذات العالقة بتطوير املنهج .7

 .وبني بتعدد فئاتهم وبشكل موسع املنهج ال بد أن يفيد كافة املوه .8

 وتعــد هــذه املنــاهج حــسب اهتاممــات الطــالب املوهــوبني، ومــراحلهم 

 ومــن املهــم جــدا أن تتنــوع املــواد الدراســية يف . العمريــة، وتعلمهــم الرتاكمــي
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العامني األوليني من التحاق الطالب بربنامج تعليم املوهوبني، ثم يبدأ بدراسة املادة الواحدة، 

 .56 التخصص بهدف اإلعداد  ملهنة املستقبلواعتامد

 :التخطيط لربامج املوهوبني

هناك أربع أسس رئيسة ألي برنامج يتم تخطيطه للموهوبني تتـضمن عـدة تـساؤالت 

 : هي،ينبغي اإلجابة عليها لتخطيط الربنامج

 :فلسفة الربنامج وأهدافه. 1

    ما موقفنا واتجاهاتنا نحو الطالب املوهوبني ؟-

 اذا نقوم بتقديم الربنامج ؟   مل-

    ماذا نريد تحقيقه وإنجازه ؟-

 :التعريف واالختيار. 2

    ماذا نعني باملوهوب ؟-

                                                           
 370ص . مقدمة يف تعليم الطلبة ذوي الحاجات الخاصة، عامن، دار الفكر). 2007( الخطيب، جامل وآخرون56
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    ما مستويات وفئات املواهب، واملوهوبني التي سيقوم الربنامج بخدمتها؟-

    كيف سيتم االختيار؟-

 :التوجيه والتدريس والبدائل الرتبوية اإلرساع واإلثراء. 3

    ما احتياجات الطالب ؟-

    كيف يتم تلبية تلك االحتياجات عىل أفضل وجه ؟-

    كيف يتم تنفيذ خطط التدريس ؟-

 :التقويم. 4

    هل كان الربنامج ناجحا؟ كيف نعرف مدى النجاح ؟-

    ما اإلنجازات الخاطئة ؟-

    ما التغريات التي سنقوم بإجرائها ؟-
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 :ملوهوبنيمتطلبات التخطيط لربامج ا

بشكل عام هناك مقومات أساسية ال بد أن تتوافر وتؤخذ بعني االعتبار عنـد تخطـيط 

برامج املوهوبني مهـام اختلـف منـوذج إعـدادها والتـي مـن بينهـا منـوذج رينـزويل، شـلخرت، 

تريفنغر، كابلن،بتس، فرانك، تيلر، وغريهم، واملقومات التي ترافق تخطيط الربامج تسري عىل 

 :ايلالنحو الت

والهدف هنا تحديد الفجوة بني الوضع الحايل للمنـاهج : تحديد وتقويم االحتياجات.1

 .واملناهج املأمولة

ويــتم هنــا تــدريب املدرســني والعــاملني يف الربنــامج : تــدريب العــاملني يف الربنــامج.2

د وتحديد الوضع الحايل لرتبية املوهوبني، والتعرف عىل الخطط والترشيعات القانونيـة بقـص

 .وضع خطه مناسبة

توضـيح فلـسفة برنـامج املوهـوبني وأهدافـه أمـر : فلسفة الربنامج وخطته املكتوبة.3

مـع مراعـاة أن . مهم، ألن أولياء األمور واملعلمني يحتاجون معرفة مربرات الربنامج وأهدافـه

تشمل خطته املكتوبة تعريف املوهبة، والفلـسفة واألهـداف، وأسـاليب التعـرف واالختيـار، 

 .واسرتاتيجيات التدريس، وتقويم الربنامج
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تحديد أمناط املواهب يرتبط بالتعرف عىل الطـالب : أمناط املواهب الواجب تنميتها.4

املوهوبني الذي يفرتض أن يلتحقـوا بربنـامج املوهـوبني، كـام أن لـه عالقـة بخطـط الربنـامج 

 .املقرتح

ل ال بد من مراعاة انسجام أدوات يف هذا املجا: تحديد املوهوبني ومعايري اختيارهم. 5

التعرف مع تعريف الطالب املوهوبني الـذي تبنـاه الربنـامج، والتنـسيق بـني أدوات التعـرف 

ومنط الربنامج الذي يجري التخطيط لتنفيذه، وكذلك يجب أن تكون أساليب التعرف مقنعـة 

 .للمجتمع

طـالب املوهـوبني وفـق ينبغي يف برنامج املوهـوبني متثيـل ال: تعدد فئات املوهوبني.6

ميزان انتقاء عادل ومنصف بحيث يشمل فئـات الطـالب املحـرومني، واألقليـات، واملعـوقني، 

 .وذوي الدخل املحدود من املوهوبني، والطالب املوهوبني ذوي التحصيل واإلنجاز املتدين

مـن املهـم تحديـد املـسؤوليات واألدوار : مهام العاملني مع املوهوبني ومسؤولياتهم.7

 .التي سيقوم بها العاملون وكيف ومتى يتم ذلك

الربنامج الناجح يتطلب إىل جانب املعلمني، مجموعـة مـن : تأمني خدمات تدعيمية.8

 .الخرباء وأصحاب االختصاص
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هناك عدة مناذج للمنـاهج تـشكل قاعـدة ومنطـق : البدائل الرتبوية اإلثراء واإلرساع.9

اإلثراء والتي سيتم اختيار نسب اسـرتاتيجيه لتقـديم لتخطيط وتنفيذ اسرتاتيجيات اإلرساع أو 

 .الربنامج

تحتـاج معظـم الخطـط : الهيكلة التنظيمية واإلداريـة لتخطـيط بـرامج املوهـوبني.10

لربامج املوهوبني تعـديالت يف هيكلـة اإلدارة املدرسـية والتنظيميـة، وامليزانيـة واملـستلزمات 

 .حقق أهدافهاالتعليمية والترشيعات التي تضمن نجاحها وت

خطط النقل واملوصالت ولو اعتـربت بـسيطة إال أنهـا : احتياجات النقل واملوصالت.11

 .مهمة ال ميكن تجاهلها عند التخطيط وال بد من اإلعداد املسبق لها

ورش العمل والتدريب أثنـاء الخدمـة تقـدم : التدريب وورش العمل أثناء الخدمة.12

 .ئيةخاللها املعلومات النوعية واإلجرا

مـوارد املجتمـع والخـرباء واملؤسـسات فيـه : موارد املجتمع ومصادر التعلم.13

ــل خطــط ــرامج املوهــوبني، مث ــا يف ب ــة ال ميكــن االســتغناء عنه ــشكل مــصادر ثري  ت
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اإلرشاد، والزيارات والرحالت، لذا ال بد أن تراجـع مـوارد املجتمـع الكامنـة ويجـرى تبويبهـا 

 .ضمن الخطط

إذا أردنا ترتيب برنامج صـحيح متكامـل علينـا : الية وتحديد بنودهااالحتياجات امل.14

توفري املرصوفات التي تغطي كافة األمور األساسية كمكافآت العاملني واملستلزمات التعليمية 

 .والقرطاسية ومرصوفات التدريب والتنقل وخالفه من املرصوفات التي يتطلبها الربنامج

 املوهوبني موضوع مهم ومعقد ال بد أن يكون ومنـذ تقويم برنامج: تقويم الربامج.15

ًالبداية جزءا ال يتجزأ من مكونات تخطيط الربنامج، من أجل االنطالق فيـه، عـىل أن يـشمل 

فالهدف الـرئيس للتقـويم هـو تحديـد مـدى نجـاح . جميع مكوناته وبكافة أساليب التقويم

ات املتعلقـة بـالتقويم الجيـد سـيكون لكن علينا أن نعلم بأن املعلوم. التنفيذ لخطة الربنامج

لها أثر واضح يف بقاء الربنامج واسـتمراره واسـتمرار املخصـصات املاليـة وزيادتهـا أو تعـديل 

 .الربنامج وتحسينه
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 :خطوات إعداد برامج املوهوبني

 :تتمثل خطوات إعداد برنامج للموهوبني يف الخطوات التالية

الواضحة واملحددة، والتي تنبثق من الفلسفة العامة وهي الرؤية :  رسالة الربنامج:أوالً

 .للتعليم يف الدولة، ومن حاجات املجتمع

وهي الرتجمة التفصيلية للرؤية والفلسفة العامة للربنامج، عىل :  أهداف الربنامجً:ثانيا

أن تصاغ هذه األهداف الرئيسة للربنامج بصورة واضحة ومحددة ميكن تحقيقها يف منجـزات 

 .الربنامج

ًينبغي أن يعتمد الربنامج تعريفا محـددا وواضـحا للطـالب املوهـوبني :  التعريفً:ثالثا ً ً

 .ٍّاملستهدفني من الربنامج بهدف تعليمهم تعليام خاصا يلبي احتياجاتهم

 . تعترب املرحلة األوىل التي يقوم عليها الربنامج مرحلة نجاحه واستمراره:التوعية: ًرابعا

 : عدد من الفئات، هي وتستهدف هذه املرحلة
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 ويتم توعيتهم بطبيعة الربنامج، ومراحلـه، وأهدافـه، :      أهايل وأولياء أمور الطالب-

 .والفئة املستهدفة والنتائج املرجوة منه، إليجاد فئة داعمة عىل املدى البعيد

 ، وأهدافـه،وتكون باطالعهم عىل كل ما يتعلـق بالربنـامج:       توعية أصحاب القرار-

 .كيفية اإلعداد له لضامن توفري التسهيالت املادية أو اإلداريةو

ــة- ــاملون يف املدرس ــون الع ــالب :       املعلم ــامج للط ــة الربن ــيح أهمي ــون بتوض وتك

املوهوبني وتعريفهم مبحتويات الربنامج، وإقناعهم باملردود اإليجايب عىل كافة رشائح املدرسة 

 .من الربنامج

وتتم توعيتهم بتعريفهم بالربامج متخصصة لهم والتي تالئم :       الطالب املوهوبون-

 وأن لهــم حــق االختيــار بااللتحــاق بهــذا الربنــامج حــسب ،حاجــاتهم وتــدعمهم وتطــورهم

 .رغباتهم

هناك رشطـان أساسـيان لنجـاح عمليـة التعـرف واالختيـار، : التعرف واالختيار: ًخامسا

 :هام
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ــارات واألدو.    1 ــة االختب ــتم مطابق ــع أن ت ــار م ــرف واالختي ــستخدمة يف التع ات امل

فال بد من اسـتخدام األدوات الخاصـة التـي تبناهـا . التعريف املعتمد للموهوبني يف الربنامج

 .التعريف

لــيس بالــرضورة أن يجتــاز الطالــب املوهــوب جميــع األدوات واالختبــارات .    2

 .املستخدمة يف الربنامج بل نبحث عن جانب التميز بالدرجة األوىل

ويف عملية االختيار ال بد من تحديد نسبة معينـة لالختيـار، والنـسبة املئويـة تـتحكم 

 :فيها عدة رشوط أهمها

      عدد املعلمني والعاملني املـؤهلني لرتبيـة املوهـوبني يف املدرسـة لـتحكم تحديـد -

 .هذه النسبة

ك أعـداد  ففي رشيحة مجتمع قد تكون هنا، طبيعة الطالب الذين يخدمهم الربنامج-

 .كبرية من املوهوبني، يف حني تكون محدودة يف أخرى بحسب ظروفها
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 ينبغــي أن تكــون عمليــة التعــرف واالختيــار مفتوحــة إلمكانيــة إلحــاق الطالــب يف -

 .الربنامج إذا لوحظت عليه مؤرشات املوهبة يف فرتات الحقة غري فرتة تطبيق معايري االختيار

 .لسنوات األوىل من املرحل الدراسية عملية االختيار مهمة جدا يف ا-

لتسهيل مهمة املعلم يف اختيار املناهج الخاصة واملالمئـة للطـالب : االهتاممات: ًسادسا

املوهوبني تجرى عملية التعرف عـىل ميـولهم و اهتاممـاتهم، ال سـيام أن مـن أهـم أهـداف 

 .الربنامج تطوير اهتامم متخصص عند الطالب يف سن مبكر

تختلف طبيعة املكان والتجهيزات من برنامج آلخر بحسب :  والتجهيزاتاملكان: سابعا

 .األهداف وطبيعة الربنامج واإلمكانيات

تحديد مواعيد تردد الطالب عىل مكان الربنامج، واألوقات التي يتلقى : الجدولة: ًثامنا

زات ٍّالطالب فيها تعليام خاصا سواء خـالل حـصص أيـام األسـبوع أو خـالل أجـزاء مـن اإلجـا

 . أو مواعيد محددة من العطلة الصيفية،السنوية

تعــد املنــاهج حــسب : املنــاهج وطــرق التــدريس واإلنتــاج اإلبــداعي: ًتاســعا

 اهتاممــات الطــالب املوهــوبني ومــراحلهم العمريــة والــتعلم الرتاكمــي، ومــن املهــم
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ج، ثـم يهـتم باملـادة جدا أن تتنوع املواد يف بداية العامني األولني من التحاق الطالب بالربنام

وتنقـسم مراحـل إعـداد مـنهج . الواحدة واعتامد التخصص بهـدف اإلعـداد ملهنـة املـستقبل

 :املوهوبني إىل عدة مستويات

وتعد من أساسيات تعليم الطالب املوهوبني بحيث : مستوى بناء شجرة املوضوع.    1

 مـن األبـسط ينبثق تعليمهم حول أي موضوع مـن خـالل فلـسفة عمليـة واضـحة متدرجـة

 .فاألصعب

 .ويهتم هنا باملفاهيم واملصطلحات وتوضيحها عند التدريس: مستوى ماذا.    2

ًوهذا املستوى أكرث تقدما وصـعوبة وتعقيـدا ألنـه يـشمل محتـوى : مستوى عن.    3

 .املوضوع

 .أثناء تعليم املوهوبني ينبغي أن يكون املعلم موجها وليس ملقنا: مستوى كيف.    4

وفيه ينتقل الطالب من متلق ومخترب وناقل للمعرفـة إىل منـتج : مستوى البحث.    5

 .يضيف الجديد إىل ما هو معروف
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وينبغي عىل معلمي املوهوبني اعـتامد طـرق تـدريس متنوعـة تراعـي تنـوع الفـروق 

الفردية الدقيقة بني املوهوبني أنفسهم، كام ينبغي مراعاة تنوع القـدرات العقليـة واخـتالف 

ياتها فيام بني املوهوبني أنفـسهم، كـذلك تنـوع أمنـاط الـتعلم وأمنـاط التفكـري وتعـدد مستو

االهتاممات بحيث يعمل املنهج الخاص عىل تدريب الطالب إلتقان مهارات التفكري ومهارات 

 .البحث العلمي وصوال لإلنتاجية اإلبداعية

تها بـرامج تعليميـة كل بـرامج املوهـوبني تكتمـل مناهجهـا إذا صـاحب: اإلرشاد: ًعارشا

 .إرشادية تستهدف التطور االنفعايل واالجتامعي واألخالقي للطالب املوهوبني

 حـسب ،لكل برنامج للموهوبني سياسة وخطط تقويم خاصة به: التقويم:إحدى عرش

 . وتنحرص مجاالت التقويم يف التقويم األويل والبنايئ واملرحيل و النهايئ،طبيعة الربنامج نفسه

ل التقويم جميع أبعاد مراحل الربنامج، ابتداء مـن التعريـف واألهـداف وانتهـاء بحيث يشم

 .بتقويم الربنامج نفسه والطالب، كام يجب أن يشارك فيه جميع الفئات املشاركة يف الربنامج
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 معايري منهج املوهوبني

إن منهج املوهوبني منهج معد تتطلب عمـق التخـصص، والخـربة العاليـة، وخـصائص 

 . معد املنهج يختلف عن خصائص املنهج للطلبة العادينيوصفات يف

 :وميكن تحديد معايري املنهج بااليت

 .مستوى متقدم ليجذب اهتامم املوهوب. 1

 .محتوى يقدم برسعة ويكون رسيعا ليالءم قدرات املوهوبني. 2

إن يستوعب قدرات املوهوبني ولـذلك يـصمم ليكـون أكـرث صـعوبة وتعقيـدا مـن . 3

 .عادياملنهج ال

 .يراعي القفزات الذهنية الرسيعة فيام يقدم من معالجات ذهنيه. 4

ــة . 5 ــق بحيــث يجعــل املوهــوب مــستمر اليقظــة والدافعي ــوى عمي مــنهج ذو محت

الستكشاف املجاالت التي مييل إليها بدرجه علميـه مـن املهـارة والخـربة وتتفـق مـع قدراتـه 

 .واستعداداته

 . يف إدارة املوهوب ملوارده وتعلمه وإمكاناتهمراعاة درجه االستقالل العالية. 6
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 .الرتكيز عىل املفاهيم واملهارات املعقدة واملتقدمة. 7

 .مراعاة درجه السيطرة الذهنية والتنفيذية والتخطيط للتعليم. 8

 : لتخطيط مناهج املوهوبني األساسية  املبادئ

َأن يركز محتوى منهج املوهوبني وينظم، بحيث يشتمل عىل. 1  دراسة دقيقة ومركبـة ُ

وعميقة لألفكار واملشكالت واملوضوعات الرئيسة، التي تجعل املعرفة متكاملة عرب كـل نظـم 

 .التفكري

أن يسمح منهج املوهوبني بنمو وتطبيق مهـارات التفكـري اإلبـداعي حتـى تـساعد . 2

 .الطالب عىل إعادة تصور وفهم املعرفة املتاحة، وكذلك توليد املعرفة الجديدة

أن متكن مناهج املوهوبني الطالب من استكشاف املعرفة املتجـددة باسـتمرار لـيك . 3

 .متكنهم من تكوين االتجاه الذي يعترب املعرفة جديرة بتتبع مصادرها يف عامل مفتوح

أن يشجع املنهج الطالب املوهـوبني عـىل التعـرض للمـصادر املتخصـصة واملناسـبة . 4

 .واختيارها واستخدامها
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 .عم مناهج املوهوبني تعلم ومنو املبادرة الذاتية والتوجيه الذايتأن تد. 5

أن يــسمح مــنهج املوهــوبني بنمــو املفهــوم الــذايت وفهــم عالقــة الفــرد باألشــخاص . 6

 .اآلخرين وباملؤسسات املجتمعية وبالطبيعة وبالثقافة

ث أن تنسق إجراءات تقويم منهج املوهوبني مع املبادئ التي وضعت مسبقا، بحيـ. 7

 .تركز عىل مهارات التفكري العليا، واإلبداع، والتميز يف األداء

أن تستخدم مناهج املوهوبني معـايري محـددة ومناسـبة، تتـضمن التقـدير الـذايت، . 8

 .وأدوات تقويم مرجعية املعايري ومقننة لتقويم منتجات تعليم الطالب املوهوبني

 : يات، وهيوتنقسم مراحل إعداد منهج املوهوبني إىل عدة مستو

وتعد من أساسيات تعليم الطـالب املوهـوبني بحيـث : مستوى بناء شجرة املوضوع - أ

ينبثق تعليمهم حول أي موضوع، من خـالل فلـسفة عمليـة واضـحة متدرجـة مـن األبـسط 

 .فاألصعب

 .ويهتم هنا باملفاهيم واملصطلحات وتوضيحها عند التدريس: مستوى ماذا - ب
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ًما وصـعوبة وتعقيـدا ألنـه يـشمل محتـوى وهذا املـستوى أكـرث تقـد: مستوى عن - ت

 .املوضوع

 .أثناء تعليم املوهوبني ينبغي أن يكون املعلم موجها وليس ملقنا: مستوى كيف - ث

وفيـه ينتقـل الطالـب مـن متلـق ومختـرب وناقـل للمعرفـة إىل منـتج : مستوى البحث

 .57يضيف الجديد إىل ما هو معروف

                                                           
 119-116ص . مدخل إىل تربية املتميزين واملوهوبني، عامن، دار الفكر). 2003( الرسور، ناديا هايل57
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 املنهج املدريس وبرامج تعليم املوهوبني 

 مناذج من مناهج املوهوبني

ظري يف مجال املوهوبني العديد من مناذج املناهج املناسبة للموهوبني  أورد األدب الن

 :واملتفوقني، مع العلم ال يوجد منهج واحد مناسب لجميع املوهوبني، ومن هذه النامذج

 .األمنوذج اإلثرايئ املدريس الشامل .1

 .األمنوذج اإلثرايئ الفاعل .2

 .Baskaأمنوذج املنهج املبني عىل املحتوى لباسكا  .3

 .Ericksonج املنهاج املبني عىل املفاهيم إلركسون أمنوذ .4

 .Tomlinsonأمنوذج املنهاج املوازي لتوملنسون .5

 .Brounz أو لربونزTorranceاألمنوذج املبني عىل حل املشكلة لتورانس  .6

 .Renzulliاألمنوذج متعدد القوائم لرنزويل  .7

 .Gulifordأمنوذج البناء العقيل لجيلفورد .8
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 املنهج املدريس وبرامج تعليم املوهوبني 

 :تقوم عليها مناهج املوهوبنياملبادئ العامة التي 

اقرتح مجلس املناهج الوطني ملؤسسة تدريب القيادات يف مجال تعليم املوهـوبني يف 

 :58أمريكا مجموعة من املبادئ لتخطيط مناهج املوهوبني

أن يركز محتـوى مـنهج املوهـوبني ويـنظم بحيـث يـشتمل عـىل دراسـة دقيقـة .    1

وضوعات الرئيسة التي تجعـل املعرفـة متكاملـة عـرب ومركبة وعميقة لألفكار واملشكالت وامل

 .كل نظم التفكري

أن يسمح منهج املوهوبني بنمو وتطبيق مهارات التفكري اإلبداعي حتـى تـساعد .    2

 .الطالب عىل إعادة تصور وفهم املعرفة املتاحة وكذلك توليد املعرفة الجديدة

 املعرفة املتجددة باستمرار ليك أن متكن مناهج املوهوبني الطالب من استكشاف.    3

 .متكنهم من تكوين االتجاه الذي يعترب املعرفة جديرة بتتبع مصادرها يف عامل مفتوح

أن يشجع املنهج الطالب املوهوبني عىل التعرض للمـصادر املتخصـصة واملناسـبة .    4

 .واختيارها واستخدامها

                                                           
 499،ص1995 جالتهورن وفورسامن،58
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 املنهج املدريس وبرامج تعليم املوهوبني 

 . الذاتية والتوجيه الذايتأن تدعم مناهج املوهوبني تعلم ومنو املبادرة.    5

أن يسمح منهج املوهوبني بنمـو املفهـوم الـذايت وفهـم عالقـة الفـرد باألشـخاص .    6

 .اآلخرين وباملؤسسات املجتمعية وبالطبيعة وبالثقافة

أن تنساق إجراءات تقويم مـنهج املوهـوبني مـع املبـادئ التـي وضـعت مـسبقا .    7

 .واإلبداع وكذلك التميز يف األداءبحيث تركز عىل مهارات تفكري العليا 

 ،أن يستخدم مناهج املوهوبني معايري محددة ومناسـبة تتـضمن التقـدير الـذايت.    8

 .وأدوات تقويم مرجعية املعايري ومقننة لتقويم منتجات تعليم الطالب املوهوبني

 :افرتاضات تخطيط املناهج للموهوبني

ينبغي مراعاتهـا عنـد تخطـيط هـذه هناك افرتاضات عىل مخططي مناهج املوهوبني 

 :املناهج ومن بينها

منهج املدرسة العادية تم تخطيطه للطالب العاديني، ويف كثري من األحيان يكـون .    1

 .غري مالئم للطالب املوهوبني
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 املنهج املدريس وبرامج تعليم املوهوبني 

يخطط منهج املوهوبني يف ضوء احتياجات الطالب املوهوبني بدال من اإلضافة أو .    2

 . للطالب العادينيالحذف يف املناهج املعدة

عملية تطوير املنهج للموهوبني، تعتـرب عمليـة طويلـة األمـد، وتتـضمن تكييـف .    3

املنهج الحايل وتعديله واعتامده عىل نتـائج البحـث العلمـي يف ميـدان املوهـوبني، كـام أنهـا 

 .تساعد يف تطوير منهج جديد

ات العالقـة بتطـوير تصاغ وثيقة مـنهج املوهـوبني وتـوزع عـىل كافـة الفئـات ذ.    4

 .املنهج

 .املنهج ال بد أن يفيد كافة املوهوبني بتعدد فئاتهم وبشكل موسع.    5
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 املنهج املدريس وبرامج تعليم املوهوبني 

 :فلسفة املناهج للموهوبني

يشري أغلب الرتبويني إىل أهمية وجود فلسفة للمناهج، ومناهج املوهوبني تقوم أيـضا 

نـاك مجموعـة مـن عىل فلسفة قريبة من أهداف املجتمع وتطلعـات أفـراده املوهـوبني وه

 :التوجهات الفلسفية ملا ميكن أن تكون عليها مناهج املوهوبني وهي

يركز هذا التوجه يف تعليم املوهـوبني عـىل : املنهج كعملية لتطوير عمليات التفكري. 1

 ويفرتض أن تعلم املهارات املعرفية سوف يؤدي إىل التعامل الجيـد مـع ،تطوير مهارة العمل

 .ا الطالباملواقف التي يواجهه

يركز هذا التوجـه عـىل تنظـيم املـنهج عـىل شـكل مـدخالت : املنهج كعملية تقنية. 2

ٍومخرجات للطـالب املوهـوبني وتعتمـد هـذه الطريقـة عـىل أهـداف سـلوكية محـددة مـع  ٍ ٍ

ٍمخرجات مقاسة ميكن اختبارها من أجل   . تحديد اإلنجاز التعليمي ٍ

 ا التوجـــه عـــىل تـــضمني املـــنهجيركـــز هـــذ: املـــنهج كعمليـــة لبنـــاء الشخـــصية. 3

ــه  ــة واهتاممات ــب الفردي ــات الطال ــباع حاج ــىل إش ــل ع ــددة تعم ــربات مح ــارب وخ   تج
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 املنهج املدريس وبرامج تعليم املوهوبني 

ًليكون جاذبا ويوفر تجارب كاملة وحقيقية توفر النمو املتكامل والفهم عـىل كـل مـستويات 

 .املعرفة لدى الطالب

التعلم هو أن يكـون يعترب هذا التوجه أن الهدف من : املنهج كإعادة بناء اجتامعي. 4

ويؤكـد عـىل أن املوضـوعات يـتم اختيارهـا مـن أجـل غـرس بـرامج . أداًة للتغيري االجتامعي

اجتامعية مطلوبة يف البيئة املحلية الواقعية للطالب وغرس املسؤوليات االجتامعيـة الفرديـة 

 .والجامعية لديه

عليم التقليـدي املثـايل يلتزم هذا التوجه بـالت: املنهج كعملية لجعل التعليم وظيفيا. 5

كطريقة تساعد الطالب عىل فهم األفكار العظيمة والقدرة عـىل تحليـل وتركيـب اإلنجـازات 

 . فهي تبني محتوى العمل الذي يركز عىل التطور باعتباره ثقافة،السابقة

يركز هذا التوجه عىل فهم وتقدير املهنـة املـستقبلية، : املنهج كعملية تأهيل مهني. 6

 .ًنهج متهيدا ملهنة املستقبل ويربط الطالب باملامرسة العملية يف مجالهويعترب امل
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 املنهج املدريس وبرامج تعليم املوهوبني 

 :سامت مناهج املوهوبني

مقابل حاجات املوهوبني ال بد أن يتسم منهجهم بسامت أهمها التكامل بني مجاالتـه 

 والــشمول، واإلرساع، ومــستوى عــال مــن التفكــري، ، واالســتقالل، والجــدة، والتنــوع،املختلفــة

 وأن يقـوم عـىل ، والتعقيـد، واالختيـار، والعمـق واالتـساع، والتقـويم، وفهم الذاتوالتحدي،

 . وكذلك تكون املهام فيه مفتوحة النهاية،مهارات البحث وطرقه

 :األهداف العامة لربامج املوهوبني

األهداف العامة يف املناهج متثل منطلقات أساسـية ملخططـي املنهـاج أو مـستخدميها 

 :ف برامج املوهوبني تنحرص يف أحد أو جميع األهداف اآلتيةبصورة عامة، وأهدا

   تطوير وإتقان املهـارات األساسـية للقـراءة والرياضـيات بالـرسعة والعمـق املالئـم -

 .لقدرات املوهوبني

 .   مامرسة التفكري الناقد والقدرة عىل التفسري-

 .   توفري بيئة تشجع عىل التفكري التباعدي-
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 املنهج املدريس وبرامج تعليم املوهوبني 

 .التحدي واالستقصاء تجاه التعلم   تعزيز مواقف -

 .   تطوير مهارات التواصل الشفوية والكتابية بشكل عايل-

   توسيع الفهم لألنظمة املعرفية، واملوضوعات، واملـسائل، واملـشكالت التـي تـشكل -

 .العامل الخارجي

 . ومعرفة مواطن القوة والضعف لدى الطالب،   تنمية الذات-

 .تعلم من خارج املدرسة، لتحقيق احتياجات املوهوبني   توفري فرص إثرائية لل-

 .   تحسني فرص التخطيط والتطوير املستقبيل-

 .   تطوير مهارات وأساليب البحث-

 :ويضاف إىل جانب ذلك األهداف التالية

 . التعرف املبكر عىل هذه الفئة-

 . توفري البيئة الداعمة لتطوير قدراتهم وحاميتها من الرتاجع-

 . الربامج الرتبوية التي تدفع بقدراتهم إىل أقىص مدى ممكن توفري-
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 املنهج املدريس وبرامج تعليم املوهوبني 

 التوجيه نحو التخصص املستقبيل يف سن مبكرة، وإعدادهم ليكونوا قـادة يف حقـول -

 .املعرفة املختلفة أيا كانت مواقعهم، مبا يخدم حاجات املجتمع وتقدمه

 .ية واإلنتاجية الفاعلة استثامر طاقاتهم وإمكاناتهم ألطول مدة زمنية ممكنة يف التنم-

 إعداد الكفاءات للعمل يف املجـاالت الحـساسة والرئيـسة حـسب الخـصوصية التـي -

 .يعتمد عليها مستقبل املجتمع

 الحامية من االنسحاب والترسب مـن املـدارس أو االنحـراف ألن خطـورة انحـرافهم -

 .ورضره عىل املجتمع يفوق خطورة انحراف األفراد العاديني
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 املنهج املدريس وبرامج تعليم املوهوبني 

 ج تعليم املوهوبنيأهم برام

ضم األدب الرتبوي ملجال رعاية املوهوبني مناذج مختلفـة للـربامج التعليميـة الخاصـة 

 بـرامج التـرسيع، :بهذه الفئة، وغالبية هذه الربامج ميكن تصنيفها يف مجموعات رئيسة هـي

برامج اإلثراء، وأسـاليب التجميـع، حيـث تتـشابه وتـشرتك فـيام بينهـا يف األهـداف وطبيعـة 

 .لتنفيذا

 :Accelerationبرامج الترسيع أو اإلرساع : أوالً

ًغالبا ما يواجه الطلبة املوهوبون يف الصف العادي احباطات جمة وملـل كبـري نتيجـة 

انتظارهم لزمالئهم العـاديني الكتـساب املعلومـة التـي اسـتوعبوها هـم مـن املـرة األوىل، أو 

أقـرانهم واملحيطـني بهـم، كـام أن غالبيـة نتيجة الضغوط املختلفة التي تقع عليهم من قبـل 

الخربات اإلثرائية التي يدعي بعض املعلمني أنهم يقدمونها للطلبة املوهوبني ما هي إىل أعباء 

إضافية وواجبات زائدة ال تلبي حاجات املوهوبني وال تتحدى قدراتهم، مهمتهـا فقـط شـغل 

ــشغلوا املعل ــى ال ي ــاتهم حت ــادهم واســتنفاذ طاق ــراغهم وإجه ــواف ــم، أو يحول  مــني وزمالئه

 مــن هنــا تــأيت إســرتاتيجية اإلرساع كحــل مبــارش وعمــيل للطلبــة.  الفــصل إىل فــوىض

 حيث تـسمح للطالـب املوهـوب بالتقـدم يف الـسلم التعليمـي ، املوهوبني رسيعي التحصيل

ــاديني ــه الع ــسبة ألقران ــاد بالن ــو معت ــام ه ــدل أرسع م ــذه. مبع ــاملوهوب يف ه ــةف   الحال
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 املنهج املدريس وبرامج تعليم املوهوبني 

دوله الدرايس بالرسعة التي تريحه وتسمح لـه بـالتفوق، وهـذا يبعـده إىل حـد  يتحرك يف ج

 .. كبري من التنميط يف متوسط الصف العادي

ًوتستند إسـرتاتيجية اإلرساع عـىل مبـدأ مهـم جـدا وهـو أن الطالـب املوهـوب املـراد 

ب والفهم ترسيعة لديه الجدارة والنضج العقيل املبكر يف بعض املجاالت، ومن رسعة االستيعا

والتعلم ما ميكنه من إنهاء الربنامج الـدرايس يف زمـن أقـل، ويف سـن مبكـرة عـام هـو معتـاد 

 .ومتعارف عليه

 :الستخدام أسلوب الترسيعاألسباب النفسية  

 .عملية التعلم هي مجموعة عمليات متطورة ومتسلسلة .1

 .هناك فروق فردية يف التعلم بني األفراد يف أي عمر زمني .2

ليم الفاعل تحديد موقع املـتعلم يف العمليـة التعليميـة، وتـشخيص يتضمن التع .3

 .الصعوبات التي يعاين منها ومعالجتها

ـــة و ـــات العقلي ـــن االحتياج ـــري م ـــي الكث ـــادميي تلب ـــرسيع األك ـــرامج الت   ب

للموهوبني، كـام تهيـئ لهـم خـربات تعليميـة تتحـدى قـدراتهم، وتـستثري حامسـهم 

ــام ي ــتعلم والتحــصيل، م ــتهم لل ــري واالحباطــات ودافعي ــشاكل الكث ــن امل ــصهم م  خل
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 املنهج املدريس وبرامج تعليم املوهوبني 

املتعددة ومظاهر امللل املختلفة التي قد تنتج بسبب تقييدهم بـالتحرك النمطـي يف الـسلم 

 .59التعليمي

 :من أهم البدائل التنفيذية لإلرساع ما ييل

 االلتحاق املبكر برياض األطفال أو الصف األول االبتدايئ . 1

ظهـار الطفـل املوهـوب أو الطالـب اسـتعداد عقليـة يستخدم هذا البـديل يف حالـة إ

مرتفعة، وكان لديه من الخصائص الجسمية واالجتامعية والدافعية ما يؤهله إىل تحمل أعباء 

التعلم يف املرحلة التي سريفع إليها بغض النظر عن عمره الزمني، حيـث يـتم إلحـاق الطفـل 

ألول االبتدايئ قبل السن املتعارف عليـه برياض األطفال قبل العمر املعتاد، أو قبوله بالصف ا

ولقد أكدت األبحاث أن األطفال املوهوبني الذين تم استخدام هذا البديل . وهو ست سنوات

معهم كانوا ينجزون أعاملهم املدرسية ووجباتهم املنزلية بدقة وإتقان أفضل من أقرانهم غري 

ًاملرفعني، كام أنهم أبدوا تكيفا ملحوظا ومامثل ملن ه رشوط وهناك  .60م يف مستواهم الصفيً

 :خاصة للقبول املبكر تتلخص فيام ييل

                                                           
 ، القاهرة، دار الفكر العريب2م، سيكولوجية ذوي الحاجات الخاصة وتربيتهم، ط2001 عبد املطلب أمني القريطي 59
 ، األردن، دار الفكر)2000( مدخل إىل تربية املتميزين واملوهوبني، ناديا الرسور 60
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 املنهج املدريس وبرامج تعليم املوهوبني 

 .قدرة عقلية فوق املتوسط -1

 .تآزر برصي حريك جيد -2

 .استعداد مبكر وعايل للقراءة -3

 .نضج اجتامعي وانفعايل جيد مقارنة باألقران -4

 .صحة جسمية جيدة -5

ً نـضجا مـن حيث أن اإلناث بـشكل عـام أرسع)  أنثى-ذكر(االعتبارات الجنسية  -6

 .الذكور، وباألخص يف القدرات اللفظية

 ) الرتفيع االستثنايئ(تخطي بعض الصفوف الدراسية .  2

ًويسمى أيضا القفز إىل صفوف دراسـية أعـىل، وهـو بـديل يـسمح للطالـب املتميـز  

والقادر عىل االستيعاب والفهم والتعلم الـرسيع أن يقفـز صـف درايس أو صـفني بعـد متكنـه مـن 

.  الصف الذي يفرتض أن يكون به، وبذلك يتمكن من اختصار سـنوات املرحلـة الدراسـيةأساسيات

وهذا البديل ال يتطلب مواد خاصـة أو تـسهيالت تربويـة معينـة، أو حتـى وجـود منـسق لـربامج 

 ُوهـو يعـرف بالتـرسيع الكـيل، وقـد يحـدث يف صـفوف املرحلـة. املوهوبني أو غرفة مصادر تعلم
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 املنهج املدريس وبرامج تعليم املوهوبني 

توسط والثانوية، وهو يؤدي يف النهاية إىل التحاق املوهوب بالجامعة يف سـن  االبتدائية أو امل

 .مبكرة

 :ًويحذر بعض الرتبويني من استخدام هذا النوع تلقائيا بسبب النقطتني التاليتني

عدم التأكد من اكتساب الطالب لكافة املهارات األساسية املطلوبة للصف الـذي  -1

ًا عىل تحصيله املستقبيل أو عجـزه عـن مواكبـة وتحمـل سريفع منه، وبالتايل سيؤثر ذلك سلب

 .ضغط املعلومات الجديدة يف الصف املرفع إليه

 قد يفقد الطالب املتعة يف التعلم لعدم متكنه من أساسيات الـصف الـذي رفـع  -2

 .منه، وبذله لجهد مضاعف يف الصف الذي رفع إليه من أجل تعويض النقص

مع الـزمالء الجـدد بـسبب صـغر سـنه أو قد يواجه الطالب مشاكل عدم توافق  -3

حجم جسمه أو عدم نـضجه االجتامعـي واالنفعـايل، وبالتـايل يكـون عرضـة لـضغوط قـد ال 

 عندما ال يتمكن مـن الـلـهيتمكن من تحملها، هذا باإلضافة إىل ضغوط عدم تفوقه ال سمح 

 .مجاراة املستوى الجديد والصعب ملعلومات الصف املرفع إليه
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 املنهج املدريس وبرامج تعليم املوهوبني 

 تركيز املقررات أو الصفوف ضغط أو .  3

ًهذا البديل كان معمول به بشكل محدود جـدا يف املرحلـة الثانويـة يف بعـض الـنظم 

ًالثالث سنوات، غـري أنـه لـيس موجهـا للموهـوبني بـل "الرتبوية يف الوطن العريب، وهو نظام 

ة الحديثـة، ًللموظفني غري املفرغني للدراسة، كام أنه معمول به أيضا أو يف بـرامج محـو األميـ

حيث يتم ضغط مقـررات صـفني دراسـيني يف سـنة دراسـية واحـدة بعـد إجـراء التعـديالت 

 .املناسبة والرتكيز عىل أساسيات املقررات

أما الصورة املناسبة للموهـوبني فهـي  تتمحـور حـول متكـني للطالـب مـن أن يـدرس 

و يـتم تركيـز املقـررات يف سـنة واحـدة، أ) املتوسطة أو الثانوية مـثالً(مقررات مرحلة كاملة 

بحيث ينتهي الطالب املوهوب من املقـررات املطلوبـة ) الرياضيات أو العلوم مثالً(الدراسية 

 Ungradedيف زمن أقل من املعتاد، وذلك من خالل برامج دراسـية غـري محـددة الـصفوف 

Programs. 

 ترسيع محتوى املقررات .  4

يـث يـسمح هنـا للطالـب ًيسمى هذا البديل أيضا بالترسيع الجـزيئ، ح

ليـتمكن ) شـهر مـثالً(بدراسة محتوى مقرر ما يف مدة زمنية أقل من املعتـاد 

 للـصف ) الكيميـاء(من االنتقال إىل مستوى أعىل، أو أن يدرس محتوى مقـرر 
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 املنهج املدريس وبرامج تعليم املوهوبني 

كام أن هناك شكالً آخر لهذا البـديل . الثالث الثانوي أثناء دراسته ملقرر الصف الثاين الثانوي

توى مقرر ما أو موضوعات معينة يف نفس املقرر لدراسة موضوعات أصعب وهو تخطي مح

 .وأعىل مستوى

من مزايا هذا البديل أن يعطي الطالب الفرصة ليتحدى قدراته مبوضوعات مييل إليها 

وضمن حدود طاقاته واستعداداته بينام هـو ال يـزال يـدرس املقـررات األخـرى بانتظـام مـع 

كام ميكن استخدام هذا البـديل . ى النضج االجتامعي مع األقرانأقرانه، وهذا يبقيه يف مستو

 .ًكأسلوب تجريبي لتحديد مواطن القوة وامليول لدى الطلبة املوهوبني متهيدا إلثرائهم فيها

 لكن هناك مأخذ واحد عىل استخدام هذا البديل وهو عدم االسـتمرارية حيـث نجـد 

و موضـوعات معينـة ضـمن حـدودها؛ لكـن أن املدرسة تسمح بترسيع الطالب يف مقرر ما أ

تقف مكتوفة اليدين بعد انتهاء الطالب من دراسة كل ما يتوفر فيها ول تنسق له االستمرار 

 . يف دراسة موضوعات متقدمة يف املرحلة التي تليها أو يف الجامعة
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 املنهج املدريس وبرامج تعليم املوهوبني 

 : القبول املبكر يف املرحلة املتوسط أو الثانوية. 5

حلة االبتدائية ويسمح له بقفز صف واحد أو صـفني، أو عندما يرفع الطالب خالل املر

ًأنه قبل يف الرحلة االبتدائية مبكرا فإن هناك فرصـة كبـرية لدخولـه املرحلـة املتوسـطة قبـل 

ًالسن املعتادة، وهكذا الحال إذا ما تم ترسيعه أيضا يف املرحلة املتوسطة فإنه يـصبح جـاهزا  ً

يجمع الخرباء عىل أن أفضل صفوف للرتفيع هـي صـف و. لدخول املرحلة الثانوية قبل أقرانه

الثـامن أو (وصـف نهايـة املرحلـة املتوسـطة ) الخامس أو الـسادس(نهاية املرحلة االبتدائية 

ً، حيث أن الطالب يف هذه األثناء يكون يف الغالب متشوقا ومندفعا لالنتقال للمرحلة )التاسع ً

 .بري من أساسيات املرحلة التي هو بهاالتالية من الدراسية، ويكون قد متكن إىل حد ك

 التخطي بواسطة االختبارات . 6

يف املرحلتني املتوسطة والثانوية ميكن للمدرسة أن تنظم هـذا البـديل  

بحيث ميكن ) الرياضيات أو اللغات مثالً(للطلبة املوهوبني يف مجال معريف معني 

توى يوضع من للطالب أن يتخطى محتوى مقرر صف معني بجلوسه الختبار مس

 ُقبــل أســتاذ املقــرر، بحيــث تحــدد عتبــة لإلتقــان قبــل الــسامح للطالــب

ــة يف ــايل، وهــو شــبيه بدراســة اللغــة االنجليزي   باالنتقــال لدراســة املــستوى الت
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 املنهج املدريس وبرامج تعليم املوهوبني 

قد يكون الطالـب قـد أتقـن أساسـيات املحتـوى املـراد .  املعاهد التي تتبع نظام املستويات

 اطالعه، أو دراسة معينة أثناء العطلة الصيفية، أو دراسة تخطيه من خالل دراسته املنزلية أو

 ). عن بعد(باملراسلة 

 دراسة املقررات الجامعية أثناء املرحلة الثانوية . 7 

يف النظم الرتبوية التي تتبع نظام املقررات الدراسية والـساعات املعتمـدة يف املرحلـة 

ين مـن مقـررات الـسنة األوىل الثانوية يـسمح للطالـب املوهـوب بتـسجيل مقـرر أو مقـرر

الجامعية حتى قبل تخرجه من املرحلة، خاصة إذا كان الطالب قـد تخطـى بعـض املقـررات 

هذا األسلوب يسمح للطالب باختبار البيئة الجامعية قبـل التحاقـه . بواسطة البدائل السابقة

رصـة طيبـة لتلبيـة ًبها، ويبدأ بالتعامل واالندماج مع من هم أكرب منه سنا وخربة، كام أنهـا ف

الحاجات التي ال ميكـن تلبيتهـا يف املرحلـة الثانويـة، وكـذل فرصـة الختبـار ميـول التخـصص 

 .املستقبيل

قد يحتاج هذا البديل مـن اإلرساع إىل جهـد بـسيط مـن قبـل مـسئويل املدرسـة  

 .  الثانوية يف إعداد جدول الطالب والتنسيق مع الجامعة ومتابعة سري الدراسة
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 املنهج املدريس وبرامج تعليم املوهوبني 

 : ة مقررات عن بعد أو باملراسلةدراس.  8 

يسمح هذا البديل للطالب املوهوب بدراسة مقرر ما عن بعد ألنه متـوفر يف جامعـة 

بعيدة عنه أو غري متوفر للتسجيل أثناء الفصل الدرايس الحايل، وباألخص املقررات االختيارية 

دف التـرسيع ، أو حتى لدراسة مقـرر بهـIndependent Study Coursesأو الدراسة الحرة 

وهذا الخيـار متـوفر اآلن بـشكل . لتخطي محتوى مستوى معني لتسجيل املستوي الذي يليه

موسع بسبب ما وصلت إليه التقنية ورسعة االتصال عـن طريـق شـبكات االنرتنـت، وأصـبح 

 . هناك برامج جامعية عاملية  للدراسة عن بعد

 القبول املبكر يف الكلية أو الجامعة . 9

ًا البـديل لطلبـة املرحلـة الثانويـة املـرفعني سـابقا بالتـسجيل يف ُيسمح يف هـذ

الكلية التي يرغبونها أثناء تكملـة مـا تبقـى لهـم مـن مقـررات يف املرحلـة الثانويـة، 

ًوبالتايل يقـوم الطالـب بحـضور مقرراتـه الجامعيـة منـتظام  بيـنام يحـرض مقـررات 

للطلبـة ذوي االسـتيعاب والفهـم بـالطبع هـذا الخيـار ممتـاز . ًاملرحلة الثانوية جزئيا

 الرسيع واملتميـزين بخـصائص تعلـم عاليـة ولـديهم قـدرات عقليـة عاليـة، ووصـلوا 

 



 
 

 

214 
 

 املنهج املدريس وبرامج تعليم املوهوبني 

 ,Davis & Rimm ( .إىل مرحلة نضج اجتامعي وانفعايل تؤهلهم للتفاعل مع طلبة الجامعة

1998.( 

مام تقدم يتبـني أن بـدائل التـرسيع متعـددة ومرنـة يف التطبيـق بحـسب احتياجـات 

ولقــد أوردت الــرسور مجموعــة مــن فوائــد التــرسيع ميكــن . ملجتمــع واإلمكانــات املتــوفرةا

 :تلخيصها فيام ييل

 .زيادة املتعة للتعلم والحياة لدى املتعلم، وتخفيض أسباب امللل من املدرسة -1

 .تعزيز وتطوير الشعور بالقيمة الشخصية ونشوة االنجاز -2

ثلون نخبة املجتمع، إذ أن وجـودهم يف الحد من شعور املوهوبني بالتعايل وأنهم مي -3

مجاالت التحدي الذي يفرضه التـرسيع يجعلهـم يستكـشفون قـدراتهم الحقيقيـة ويعرفـون 

حدودهم الطبيعية، كام أن تواجدهم يف مجموعات مناسبة لقدراتهم يؤدي إىل فهـم أعمـق 

معـايري الـصف مللكاتهم، مام يجعلهم يقارنون أنفسهم يف ظل املعايري الوطنية وليس يف ظـل 

 .العادي

 .الحصول عىل تعلم أفضل من التعلم العادي -4
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 املنهج املدريس وبرامج تعليم املوهوبني 

 .تحسني فرص القبول يف الجامعات العريقة والتخصصات النادرة -5

 .إتاحة الفرص أمام إبداع الطلبة للظهور يف وقت مبكر، وكذلك النجازاتهم املهنية -6

 .تخفيض التكلفة املادية للتعليم عند اختصار السنوات الدراسية -7

 .دة املجتمع املبكرة من إسهامات املوهوبنياستفا -8

 .تأثري املردود الفعيل لهؤالء الطلبة املرسعني عىل الدخل القومي -9

 .  توفري القيادات والكفاءات املتميزة للمجتمع بأقل كلفة وأرسع وقت ممكن -10
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املنهج املدريس وبرامج تعليم املوهوبني

 :Enrichment Programs)  اإلغناء(برامج اإلثراء : ًثانيا

الت أو إضافات عىل املنـاهج املقـررة للطلبـة العـاديني هو إدخال تعدي: مفهوم اإلثراء

حتى تتالءم مع احتياجـات الطلبـة املوهـوبني واملتفـوقني يف املجـاالت املعرفيـة واالنفعاليـة 

 .واإلبداعية والحرسكية

وقد تكون التعديالت أو اإلضافات عىل شـكل زيـادة مـواد دراسـية ال تعطـي للطلبـة 

عوبة يف املواد الدراسية التقليدية، أو التعمق يف مادة أو أكـرث العاديني، أو زيادة مستوى الص

 . من هذه املواد الدراسية

مبعنى أن اإلثـراء يقتـرص عـىل إجـراء تعـديالت أو إضـافات عـىل محتـوى املنـاهج أو 

أساليب التعلم أو انتاجات التعلم، دون أن يرتتب عىل ذلك اختـصار للمـدة الزمنيـة الالزمـة 

  61ن مرحلة دراسية أو انتقال الطلبة املستهدفني من صف إىل صف أعىلعادة لالنتهاء م

يعد املنهاج من املكونات األساسية للربامج اإلثرايئ للطلبة املوهوبني واملتفوقني 

ــؤثرة يف  ــل امل ــة العوام ــم يف قامئ ــد املعل ــاين بع ــز الث ــو يف املرك ــامجوه ــاح الربن  إنج

ـــن ـــام ع ـــاج الع ـــز املنه ـــك عج ـــربر ذل ـــرايئ وم ـــات  االث ـــة احتياج ـــة تلبي  الطلب

 

                                                           
 . دار الفكر للطباعة والنرش:عامن) الطبعة الثالثة(املوهبة والتفوق واإلبداع ). 2008( جروان، فتحي 61
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املنهج املدريس وبرامج تعليم املوهوبني

 ويعد األمنوذج اإلثـرايئ املـدريس الـشامل مـن .62 املوهوبني واملتفوقني الذي يتحدى قدراتهم

 ألنه األكرث قبـوال، واألقـل تكلفـة، ،ًأكرث النامذج استخداما لتخطيط مناهج املوهوبني يف العامل

 .63واألكرث فاعلية يف تحسني نوعية التعليم يف املدرسة بشكل عام

 خصائص املناهج اإلثرائية الخاصة باملوهوبني

 إجراء تعديالت أو إضافات عىل محتوى املنـاهج أو أسـاليب التعلـيم هوإثراء املنهاج 

أو مخرجات التعلم من دون أن يرتتب عىل ذلك اختصار للمدة الزمنية الالزمة عادة لالنتهـاء 

 إىل صـف أعـىل، ويأخـذ إثـراء من مرحلة دراسية، أو انتقال الطـالب املـستهدفني مـن صـف

املنهج الدرايس املعتاد وإغنائه بخربات وأنشطة تعليمية إضافية العديد من الصور أو البدائل 

 .من بينها توسيع املنهج الدرايس أو تعميق محتواه

إضافة وحدات، أو تقـديم موضـوعات مناسـبة جديـدة :   ويشمل ذلك

 ب فعــال يف مقــرر أو عــدةملوضــوعات املــنهج األصــيل، التــي يدرســها الطــال

 

                                                           
 .دار الفكر للطباعة والنرش: عامن) الطبعة الثالثة(املوهبة والتفوق واإلبداع ). 2008( جروان، فتحي 62
 362ص . مقدمة يف تعليم الطلبة ذوي الحاجات الخاصة، عامن، دار الفكر). 2007( الخطيب، جامل وآخرون63
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وبتعميق محتوى مجال ما من مجاالت املنهج املقرر، أو وحـدات دراسـية معينـة .  مقررات

موجودة يف املنهج األصيل، وإعطـاء بعـض التطبيقـات، أو املـشكالت الواقعيـة التـي تـسمح 

اسـتخدام للطالب مبزيد من التفكري الناقد واإلبداعي وتنمية مقدراتهم عىل حل املشكالت، و

مهاراتهم يف التطبيق والتحليل والرتكيب والتقويم يف موضوع ما من موضوعات املـنهج بـدال 

 .64من مجرد اإلملام بالحقائق واملعلومات

 أسس إثراء املنهاج 

 . أن يكون هناك عمقا واتساعا يف مواد التعليم املقدمة-

 . الرسعة يف تقديم هذه املواد-

 .املقدمة معرفة نوع ومحتوى املواد -

                                                           
 222، دار الفكر، عامن ص  2املوهبة والتفوق واإلبداع، ط).2004(تحي عبد الرحمن جروان، ف64
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 تعلم مهـارات املعالجـة وتـشمل مهـارات التفكـري اإلبـداعي والتفكـري الناقـد وحـل -

 .65املشكالت، واملهارات الشخصية واالجتامعية

 : 66إثراء املنهاجأهداف  

  توفري خربات تربوية عميقة وواسـعة إىل جانـب املـنهج املعتـاد لتنميـة قـدرات

 .املوهوبني العقلية

 هــارات التفكــري النوعيــة التــي تــساعد عــىل فهــم املبــادئ الرتكيــز عــىل تنميــة م

 .األساسية إلصدار التعميامت بدال من الرتكيز عىل مهارات التفكري الكمية للحقائق

 التأكيد عىل عمليات التعلم بدال من التأكيد عىل املحتوى. 

 ترتيب املعلومات املقدمة يف املنهج ترتيبا أفقيا. 

                                                           
أدوار وصعوبات معلمي املوهـوبني املرتبطـة بتخطـيط وتنفيـذ وتقـويم املـنهج ). 2008( الجهني، فايز بن سويلم65

 . جامعة أم القرىاإلثرايئ يف برنامج املوهوبني املدريس مبدارس التعليم العام، رسالة ماجستري غري منشورة،
أدوار وصعوبات معلمي املوهـوبني املرتبطـة بتخطـيط وتنفيـذ وتقـويم املـنهج ). 2008( الجهني، فايز بن سويلم66

 .اإلثرايئ يف برنامج املوهوبني املدريس مبدارس التعليم العام، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة أم القرى
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 الكم، أي أنه من األفـضل أن يحـدد ثالثـة حلـول الرتكيز عىل الكيف وليس عىل ُ

 .ملشكلة واحدة بدال من أن يحل ثالث مشكالت متشابهة

 :67عوامل التخطيط والتنفيذ ليكون إثراء املنهاج فعاال

 ميول الطالب واهتامماتهم الدراسية. 

 أساليب التعلم املفضلة لدى الطالب. 

 لعامة الطالبمحتوى املناهج الدراسية االعتيادية أو املقررة . 

 طريقة تجميع الطالب املستفيدين باإلثراء والوقت املخصص للتجميع. 

 تأهيل املعلم أو املعلمني الذين سيقومون بالعمل وتدريبهم. 

 اإلمكانات املادية للمدرسة ومصادر املجتمع املتاحة. 

 آفاق الربنامج اإلثرايئ وتتابع مكوناته وترابطها. 

 : من الصور والبدائل، ومن بينهاويأخذ إثراء املنهج العديد

                                                           
 واملتفـوقني ورعـايتهم، دار الفكـر العـريب للنـرش، عـامن، األردن، ، أساليب الكشف عن املوهـوبني)2002( جروان 67
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 .مراكز التعلم وقاعات املصادر التعليمية .1

 .مقررات دراسية إضافية .2

 .دراسة ذاتية .3

 .مرشوعات ودراسات فردية وجامعية .4

 .برامج التلمذة عىل أيدي متخصصني .5

 .برامج خدمة املجتمع .6

 .الرحالت العلمية امليدانية .7

 .النوادي واملعارض واملسابقات .8

 .صفية وبرامج نهاية األسبوعالنشاطات ال .9

 .برامج الرتبية القيادية ومهارات االتصال والحاسوب .10

 ).اوملبياد(مسابقات أكادميية وطنية أو دولية  .11

 .كتابة سري حياة مبدعني وعظامء .12
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 .ندوات ومناظرات وعرض مواهب .13

 .68برامج حل املشكالت واملستقبليات ومهارات التفكري .14

 :إلثراءإيجابيات ا

 ب املوهوبني عىل التخصص يف املجال الذي يحظى باهتاممهميساعد الطال. 

  يهيئ للموهـوبني فرصـا ملواجهـة املـشكالت التـي تنطـوي عـىل إثـارة التحـدي

 .والبحث بعمق

  ميتاز بقلة التكاليف نسبيا مقارنة باألساليب األخـرى ألنـه ال يحتـاج إىل نفقـات

 .إضافية يف ميزانية املدرسة

  أقرانـه مـن نفـس الفئـة العمريـة يف إطـار املدرسـة يسمح للطالب بالبقاء مـع

 .العادية مام يحقق له منوا نفسيا اجتامعيا سليام

 :إلثراءسلبيات ا

                                                           
، أساليب الكشف عن املوهـوبني واملتفـوقني ورعـايتهم، دار الفكـر العـريب للنـرش، عـامن، األردن، )2002( جروان 68
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أن معظم املعلمني ليس لديهم املعرفة أو املهارة لتجهيز الخربات اإلثرائية لالزمة  - أ

 .للطالب املوهوبني

وعـدد الطـالب، يحتاج إىل إدخال تعـديالت جذريـة عـىل طـرق إعـداد املعلـم،  - ب

 .69وتحضري مواد تعليمية إضافية

 :نتائج التي تتحقق عند تطبيق الربنامج اإلثرايئال

تنمية املوهبة لدى الطالب من خالل قياس جوانب القوة لديهم بانتظام وإتاحة  - أ

الفرص اإلثرائية واملوارد والخدمات التي تنمي جوانب القوة لديهم، واسـتخدام منحـى مـرن 

 املقررات مبا يتناسب مع تنوع حاجات الطالب وقـدراتهم، وكـذلك توظيـف يحقق التنوع يف

 .الزمن الذي يقضيه الطالب باملدرسة بكفاءة

 ومزج أنشطة ،تحسني األداء املدريس لكل الطالب يف كل مجاالت املناهج العادية - ب

 .املناهج املدرسية العادية بخربات تعليمية إثرائية ذات معنى

                                                           
وتقـويم املـنهج أدوار وصعوبات معلمي املوهـوبني املرتبطـة بتخطـيط وتنفيـذ ). 2008( الجهني، فايز بن سويلم69

 .اإلثرايئ يف برنامج املوهوبني املدريس مبدارس التعليم العام، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة أم القرى
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ستمرة للمعلمني مبا يصل بكثري منهم إىل قيادات يف مجال تحقيق تنمية مهنية م - ت

 .بناء املناهج والتنمية املهنية وتخطيط الربامج

إيجاد ثقافة تعاون داخل املدرسة مبا يتيح الفرص لجميـع األطـراف مـن طـالب  - ث

 .وأولياء أمورهم ومعلمني وإداريني التخاذ القرارات املناسبة

 .لفردية بني الطالبإيجاد مجتمع تعلم يحرتم الفروق ا - ج

 :األمنوذج اإلثرايئ املدريسمستويات 

يتعــرض الطــالب يف هــذا املــستوى ): األنــشطة االستكــشافية العامــة(املــستوى األول

لنـشاطات استكــشافية وموضــوعات وجوانــب معرفيـة تــم تخطيطهــا لتعــريفهم بخــربات، 

نفيـذ هـذا املـستوى ويـستخدم يف ت. ومعارف جديدة غري متوفرة يف املنهج املدريس العادي

كافة املصادر املعرفية املتاحـة إلثـراء املـواد الدراسـية التقليديـة، أو تقـديم مـواد دراسـية 

جديدة، تتالءم مع مستوى الطالب، وتكون مسؤولية هـذا النـوع مـن النـشاطات اإلثرائيـة 

منـوذج ويعطي هذا األ. لفريق تشكله املدرسة، ويشمل أولياء الطالب واملعلمني يف الربنامج

 الفرصــة لجميــع الطــالب لالســتفادة مــن هــذا املــستوى مــن األنــشطة، ويــساعد املدرســة 

 عــىل توضــيح فكــرة أن الــربامج اإلثرائيــة تــصلح للطــالب العــاديني، ولــيس للطــالب
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 املوهوبني فقط، ويساعد الطالب عىل اختيار املجـاالت التـي سـتنقلهم مـن املـستوى األول 

 .ى الثاينمستوى االستكشاف إىل املستو

يتضمن هذا النـوع مـن اإلثـراء ): أنشطة تدريب الفرد أو املجموعات(املستوى الثاين 

املواد التعليمية واألنشطة التي تنمـي عمليـات التفكـري العليـا، ومهـارات البحـث والتوثيـق 

والعمليات املتعلقة بالنمو الشخيص واالجتامعي، ويشمل هـذا املـستوى خـربات ونـشاطات 

بية بعضها موجه للطالب العاديني يف الصف العـادي، وبعـضها خـاص بـالطالب جامعية تدري

وبالتحديـد يـشمل هـذا . املوهوبني، ويتم تنظيم هذه املـستوى يف غرفـة مـصادر املوهـوبني

 :املستوى أربعة أنواع من األنشطة، هي

 مهارات عامة يف تنمية التفكري اإلبداعي، وحل املشكالت، والتفكري الناقد. 

 تتعلق بكيف نتعلم، وتتضمن كيفية أخـذ املالحظـات، وإجـراء املقابلـة مهارات 

 .والتصنيف وتحليل املعلومات

 مهارات البحث واستخدام املوسوعات واملراجع. 

 تطوير مهارات االتصال الشفوي والكتايب والبرصي. 



 
 

 

226 
 

 املنهج املدريس وبرامج تعليم املوهوبني 

يتـضمن ): يتضمن اكتشاف الفرد أو املجموعـات ملـشكالت حقيقيـة(املستوى الثالث 

ستوى نشاطات بحثية، ونواتج فنية وأدبية اختيارية، ميارس الطالب فيها دور الباحث هذا امل

ًالحقيقي أو املحرتف، ويستفيد من هذا املستوى الطالب الذين يظهرون التزاما خاصا مبتابعة  ً

% 10دراسة موضوع معني، أو التعمق يف معالجة مشكلة أو قضية ما، وترتاوح نسبة الطالب 

 :ب املدرسة، ويحاول هذا املستوى تحقيق عدة أهداف، وهيمن مجموع طال

  ،إتاحــة الفــرص للطــالب لتطبيــق اهتاممــاتهم ومعــارفهم وأفكــارهم اإلبداعيــة

 .واستخدامها يف دراسة قضية يختارونها بأنفسهم

  تطــوير مهــارات الــتعلم الــذايت يف مجــاالت التخطــيط والتنظــيم وإدارة الوقــت

 .واتخاذ القرار

  متقــدم مــن الفهــم للمعــارف والطــرق املــستخدمة مــن قبــل تطــوير مــستوى

 .املختصني يف املجاالت الدراسية املختلفة

  تطوير القدرة عىل االلتزام واإلنجاز، والقدرة عىل التواصـل الفعـال مـع الطـالب

 .اآلخرين واملعلمني

 تطوير أعامل إنتاجية تتميز باألصالة تكون ذات فائدة. 
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مــرتبط :  يف املنهــاج االثــرايئ معنيــني، األولDifferentiationويأخــذ مفهــوم التاميــز 

   ويعني إتاحة الفرصة للطلبـة املوهـوبني لدراسـة املنـاهج املقـررة Accelerationبالترسيع

للصفوف األعىل دون التقيد بأسس الرتفيع والنجاح االعتيادية التي تتطلب التدرج يف الـسلم 

نامج االثرايئ حيث يعنـي تـصميم بيئـة الـتعلم مـن يف الرب: والثاين. التعليمي سنة بعد أخرى

حيث تطوير محتوى املنهاج واسـرتاتيجيات التعلـيم والنـشاطات املرافقـة حتـى تـتالءم مـع 

 :والتاميز يف املناهج يجب أن يكون عىل مستويني. حاجات الطلبة املوهوبني

ة املوهوبـون ويقصد به متايز املناهج التي يدرسها الطلب: املستوى األول أو العام - أ

 .يف املدرسة الخاصة أو الصف املستقل عن املناهج التي يدرسها عامة الطلبة

ــاين أو الخــاص - ب ــة : املــستوى الث ــه متــايز املنــاهج التــي يدرســها الطلب ويقــصد ب

املوهوبون يف املدرسة الخاصة أو الـصف املـستقل، مبعنـى مراعـاة الفروقـات الفرديـة التـي 

 70.جتمع الخاصتكون هائلة بني أفراد هذا امل

 

                                                           
 230 ص.، دار الفكر، عامن2املوهبة والتفوق واإلبداع، ط).2004( جروان، فتحي عبد الرحمن70
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 :71 معلم املوهوبني مهارات وقدرات وخصائص

  أن يكون قادرا عىل مساعدة املوهوب عىل اكتـشاف قدراتـه العقليـة واملهاريـة

 .والتصورية

 أن يكون متفوقا يف مهنته. 

  أن يعرف معنى املوهبة، وأن يتـدرب عـىل أسـاليب الكـشف عـن املوهـوبني يف

 .الصف

 ًريا ومرنا ومتسامحاأن يجعل مناخ التعلم ابتكا ً ً. 

 أن ميتلك مهارات القيادة واإلرشاد. 

  أن يكــون قــادرا عــىل تــوفري الفــرص للموهــوبني لوضــع الفرضــيات والتــساؤل

 .والتجريب واالستكشاف والتفكري املتشعب

  ــة ــة لرتبي ــنامذج التنظيمي ــف ال ــضعف يف مختل ــوة وال ــواطن الق ــتفهم م أن ي

 .املوهوبني

                                                           
ــسني71 ــعيد ح ــزة، س ــ). 2003( الع ــة، الطبع ــة الخاص ــدخل إىل الرتبي ــرش امل ــة للن ــة الدولي ــدار العلمي ة األوىل، ال

 128 ص.والتوزيع،ودار الثقافة للنرش والتوزيع، عامن، األردن
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 وهوبني ودوافعهـم ومـواطن الـضعف التـي يعـانون أن يهتم بأمزجة الطالب امل

 .منها

 لديه املهارة عىل تطوير الناهج واملواد الدراسية وإعدادها. 

  املهارة العالية يف اإلعداد والتدريس ملختلف أنـواع القـدرات العقليـة واالهـتامم

 .بالقدرات اإلبداعية وحل املشكالت

 واستخدام العديد من األساليب تشجيع الطالب املوهوبني لتقديم أفكار إبداعية 

 .للوصول إىل الجديد كأسلوب حل املشكالت أو العصف الذهني

 إثارة قدرة الطالب املوهوبني عىل اإلحساس باملشكالت. 

 تنمية ثقة الطالب املوهوبني يف إدراكاتهم الخاصة وأفكارهم الشخصية. 

 ها بالحياةتشجيع الطالب املوهوبني عىل الوعي بفوائد املعلومات وارتباط. 
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 الدراية بالدراسات الرتبوية والنفسية الخاصة باملراحل السنية املختلفة. 

 النظام وحب العمل الشاق املرتبط باإلنجاز. 

وباختصار تحتاج هذه الفئة املتميزة من الطلبة منهاج متميز ومعلـم متميـز، ناهيـك 

 .عن بيئة تعليمية تعلمية متميزة، وعن إدارة تعليمية متميزة
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 املراجع

 اســرتاتيجيات حديثــة يف طرائــق التــدريس :)1999(ابــو جاللــة، صــبحي حمــدان  -1

 .العلوم، مكتبة الفالح للتوزيع والنرش، االردن

أحمد جرب، وحمزة حجازي، سيكولوجية املوهوب وتربيته، الطبعـة األوىل، مطبعـة  -2

 .1994الروضة الحديثة، نابلس، 

لنفسية للطالب املتفوقني دراسيا والعاديني الضغوط ا).2007(بخيت، ماجدة هاشم -3

بالصف األول الثانوي وعالقتها ببعض املتغريات، املؤمتر العلمي األول لقسم الصحة النفـسية 

 .   يوليو، القليوبية-1416بكلية الرتبية، جامعة بنها 

،دار املعرفــة 1يف أصــول الرتبيــة،ط):1994( بدران،شــبل ومحفــوظ أحمــد فــاروق  -4

 .سكندريةالجامعية،اال

 .القاهرة. ط. الوسائل التعليمية   :)1993(بدران،مصطفى وآخرون  -5
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ـــي  -6 ـــات، لطف ـــارف ):1974(برك ـــرص،دار املع ـــة واملراهقة،م ـــيكولوجية الطفول س

 .2املرصية،ط

 .فن البحث العلمي،ترجمة زكريا فهمي،دار إقرأ،بريوت): 1983(بفردج، وليم  -7

ــة املــنهج،ط):  1987(بوشــامب،جورج  -8 ممــدوح محمــد ســليامن : ة،ترجمــ1نظري

 .وآخرون،الدار العربية للنرش والتوزيع،القاهرة

: سـنن البيهقـي، تحقيـق):1994) (هــ480ت(البيهقي،أبو بكر أحمد بـن الحـسني  -9

 .محمد عبد القادر عطا، مكتبة دار الباز،مكة املكرمة

تقـويم املنـاهج الدراسية،دراسـة قـدمت اىل ):1994( التميمي، عواد جاسم محمد -10

 تقــويم املنــاهج الدراســية،نظمتها املنظمــة العربيــة للرتبيــة والثقافــة والعلــوم، ورشــة

 .املغرب،الرباط

ــرحمن  -11 ــد ال ــدس، عب ــدين وع ــوق،محي ال ــنفس ):1997(ت ــم ال ــيات يف عل اساس

 .الرتبوي،دار الفكر للنرش والتوزيع والطباعة،عامن
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هرة،دار الفكـر اسرتاتيجيات التدريس والتعلم، القا):1999(جابر،عبد الحميد جابر  -12

 .العريب

منـاهج البحـث يف الرتبيـة ): 1996(جابر،عبد الحميد جابر، وكاظم، أحمـد خـريي  -13

 .وعلم النفس،دار النهضة العربية، القاهرة

النهج القويم يف مهنة التعليم،دار وائـل للطباعـة والنـرش ):2002(الجاغوب،محمد  -14

 . والتوزيع،االردن

طـرق التـدريس العامـة ومهـارات تنفيـذ ):2000(جامل، عبد الرحمن عبد السالم   -15

 .،دار املناهج، عامن2وتخطيط عملية التدريس،ط

،دار صـفاء للنـرش 1ط التـدريس الفعـال،):2008( جرادادات، عزت محمد وآخرون -16

 .والتوزيع، عامن

دار الكتـاب .  فتحـي اإلمـارات العربيـة،،املوهبة والتفـوق واإلبـداع)1998(جروان  -17

 . الجامعي

دار : عـامن) الطبعـة الثالثـة(املوهبـة والتفـوق واإلبـداع ). 2008 (جروان، فتحـي -18

 .الفكر للطباعة والنرش
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: عـامن) الطبعـة الرابعـة(أساليب الكشف عـن املوهـوبني ). 2013(جروان، فتحي  -19

 .دار الفكر للطباعة والنرش

 .دار الفكر للطباعة والنرش: عامن) الطبعة الثالثة(اإلبداع ). 2013(جروان، فتحي  -20

دار الفكـر : عـامن) الطبعـة الخامـسة(املوهبـة والتفـوق ). 2013(جروان، فتحـي  -21

 .للطباعة والنرش

، دار الفكـر، 2املوهبـة والتفـوق واإلبـداع، ط).2004(جروان، فتحي عبـد الـرحمن -22

 .عامن

 الثـاين الـلــهتقييم برامج مدارس امللك عبد ). 2009(جروان، فتحي، واملحارمة، لينا -23

 ورقة عمل مقدمة للمؤمتر السادس  لرعاية ،عايري العاملية لتعليم املوهوبنيللتميز يف ضوء امل

ُ، عامن، األردن)7/2009 /28-26(ِّاملوهوبني واملتفوقني َّ. 

ــــب  -24 ــــي،نعيم حبي ــــل ):2004(جعين ــــة،دار وائ ــــا الرتبوي ــــسفة وتطبيقاته الفل

 . ،عامن االردن1للنرش،ط
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، )2007( وآخرون ،الخاصة،جامل الخطيب مقدمة يف تعليم الطلبة ذوي الحاجات  -25

 . دار الفكر

أدوار وصــعوبات معلمــي املوهــوبني املرتبطــة ). 2008(الجهنـي، فــايز بــن ســويلم -26

بتخطيط وتنفيذ وتقويم املنهج اإلثرايئ يف برنامج املوهوبني املدريس مبـدارس التعلـيم العـام، 

 .رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة أم القرى

التدريس مـن اجـل تنميـة الفكر،ترجمـة ):1995(ج  جيمس،كييف وهربرت  وللرب -27

عبد العزيز البابطني، منشورات مكتب الرتبية العريب لدول الخليج، الرياض، اململكة العربيـة 

 .السعودية

تخطيط املنهج وتطويره، عامن، دار الصفاء ): 1990(الحسن، هشام، والفايد، شقيق -28

 .للنرش والتوزيع

،دار 1االرشاد النفـيس النظريـة والتطبيـق،ط):2004(حسن،حسني،طه عبد العظيم  -29

 . الفكر، االردن

 .املنهج الدرايس،الطبعة األوىل، املنامة، دار الثقافة): ١٩٩٣(حسن،عبد عيل محمد  -30
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، 3اسـس بنـاء وتنظـيامت املنـاهج الواقـع واملـأمول،ط): 2000(حميدة،امام مختار -31

 .القاهرة،مكتبة زهراء الرشق

جيب حواشـني، تعلـيم األطفـال املوهـوبني، الطبعـة حواشني، زيدان نجيب مفيد ن -32

 .1989األوىل، دار الفكر للنرش والتوزيع، عامن، 

تقويم برامج الدراسات العليـا يف الجامعـة االسـالمية بغـزة ):2004(الحويل،ابو دقة -33

املجلـد الثـاين –املجلـد الثـاين عـرش )سلسلة الدراسات االنـسانية(من وجهة نظر الخريجيني، 

 .دد الثاين الع–عرش 

مقدمة يف تعليم الطلبة ذوي الحاجات الخاصـة، ). 2007(الخطيب، جامل وآخرون -34

 .عامن، دار الفكر

 .دار الفكر: األردن. التدخل املبكر). 1998(الخطيب، جامل والحديدي، منى  -35

دليــل البحــث والتقــويم الرتبــوي،دار املــستقبل ):1985(الخطيب،احمــد وآخــرون  -36

 . للنرش والتوزيع،عامن
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أســس بنــاء املنــاهج الرتبويــة وتــصميم الكتــاب ):2008(لخوالدة،محمــد محمــود ا -37

 .التعليمي،دار املسرية،عامن

األردن، دار ) 2006(خوله يحيى، الربامج الرتبوية لألفـراد ذوي الحاجـات الخاصـة،  -38

 . املسرية

اجراءات يف تصميم ااملناهج، مركز التوثيق واالبحـاث، جامعـة ):1995(دروزه،افنان -39

 .اح الوطنية،نابلسالنج

 التدريس الهـادف،دار الكتـاب الجـامعي، العـني، اإلمـارات ):1991(الدريج،محمد  -40

 .العربية

ـــشمري  -41 ـــنهج املـــدريس،ط): 2003(الدليمي،عـــصام حـــسن وال ـــسفة امل ،دار 1فل

 .املناهج،عامن،االردن

، مكتبــة الفــالح، 5املنــاهج املعــارصة،ط): 1979(الدمرداش،عبــد الحميــد رسحــان  -42

 .الكويت

ــراد حــسني   -43 ــدش،فايز م ــة ):2003(دن ــدنيا الطباع ــاء ل ــة،دار الوف ــول الرتبي يف اص

 .والنرش،االسكندرية
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 دار ،دليــل الطلبــة والعــاملني يف الرتبيــة الخاصــة، األردن)2007(الدهمــيش، عــامر  -44

 .الفكر

،دار 2املـدخل اىل الرتبيـة والتعلـيم،ط): 1997( و جعنيني،نعيم الـلـهالرشدان،عبد  -45

 .الرشوق،عامن

 .  دارالفكر،سيكولوجية األطفال غري العاديني، األردن) 2001(الروسان، فاروق  -46

 .  دار العلم للماليني،لبنان) 2004(ريم معوض،الولد املختلف   -47

إطـار : تربية املعاقني واملوهـوبني ونظـم تعلمهـم). 2003(الزهريي، إبراهيم عباس -48

 .فلسفي وخربات عاملية، دار الفكر العريب، القاهرة

دار : الطبعـة مـرص. ًاملتفوقون عقليا ذوو صعوبات الـتعلم). 2002(لزيات، فتحي ا -49

 .النرش للجامعات

، القـاهرة، عـامل 2 تصميم التدريس رؤية منظومبة، ط:)2001(زيتون،حسن حسني  -50

 .الكتب
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،وزارة التعلـــيم العـــايل والبحـــث 1التخطـــيط الرتبـــوي،ط): 2010(ســـرتاك،رياض  -51

 .قسم العلوم الرتبوية والنفسية/ ابن رشد/لرتبية كلية ا/العلمي،جامعة بغداد 

مكتبة الفالح , الكويت ,  املناهج املعارصة :)1985(الدمرداش عبد املجيد , رسحان  -52

 .5ط , 

 .  دار الفكر، األردن،مدخل إىل تربية املتميزين واملوهوبني،)2000(الرسور، ناديا  -53

 دار ،زين واملوهـوبني، عـامنمـدخل إىل تربيـة املتميـ). 2003(الرسور، ناديا هايـل -54

 .الفكر

ــد  -55 ــودت،وابراهيم، عب ــعادة،أحمد ج ـــهس ــدالـل ــاهج ):2001( محم ــيامت املن تنظ

 .وتخطيطها وتطويرها،دار الرشوق،عامن

ـــعادة،جودت،أحمد  -56 ـــة،ط):1984(س ـــات االجتامعي ـــاهج الدراس ـــم 1من ،دار العل

 .للماليني،بريوت
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،مؤسسة 1والتدريب عليها،طمهارات التدريس ):2004(السعدي،ساهرة عباس قنرب  -57

 .الوراق للنرش والتوزيع،عامن،االردن

سمري أبو مغيل، عبد الحافظ سالمة، املوهبة والتفوق، الطبعة األوىل، دار اليـازوري  -58

 .2002 عامن، ،العلمية للنرش والتوزيع

كـومنامن .  م،هاالهـان دانيـال. سيكولوجية األطفـال غـري العـاديني وتعلـيمهم، ب -59

 .  محمد، األردن، عامن، دار الفكرالـلـه ترجمة عادل عبد ،)2008 (،جميس

 بناؤهـا، تنفيـذها، تقوميهـا، تطويرهـا :املنـاهج): " 2000(مهـدي  إبراهيم ،الشبيل -60

  .عامن.، دار األمل، الطبعة الثانية"باستخدام النامذج 

املعلمـون واملتعلمـون، ): 1993( عبـد الـرحمنالـلــهشحاتة،حسن والكندري،عبـد  -61

 .طهم وسلوكهم وأدوارهم، القاهرة، الدار املرصية اللبنانيةأمنا

 االنجلـو ،املنـاهج التعليميـة صـناعتها وتقوميهـا، القـاهرة).2006(الضبع، محمـود  -62

 .املرصية
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االتجاهات الحديثة يف تدريس العلـوم، الطبعـة األوىل، ).2007(طلبة، إيهاب جودة -63

 .مكتبة االنجلو املرصية، القاهرة

دراسات يف التفوق واملوهبة واإلبـداع واالبتكـار، ). 2007(د الرءوفعامر، طارق عب -64

 .دار اليازوري، عامن

 املنــاهج الدراســية أســس بنائهــا :)٢٠٠٦(،سامي محمــود، وآخــرون الـلـــهعبد -65

 .وتطويرها، كلية الرتبية، جامعة األزهر

ّالعجمي، مها بنت محمـد  -66 ة اململكـ,مكتبـة امللـك فهـد,ّ املنـاهج الدراسـية:)2005(ّ

 .2ط,العربية السعودية

،دار 1املنـــاهج وطرائـــق التـــدريس،ط):2009( العـــزاوي،رحيم يـــونس كـــرو  -67

 .دجلة،عامن،االردن

املــدخل إىل الرتبيــة الخاصــة، الطبعــة األوىل، الــدار ). 2003(العــزة، ســعيد حــسني -68

 .ودار الثقافة للنرش والتوزيع، عامن، األردن،العلمية الدولية للنرش والتوزيع
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املنــاهج بــني الــصالة واملعــارصة، مكتيــة األنجلــو ): 1999(هيم محمــد عطــا، ابــرا -69

 . املرصية، الطبعة الثانية،القاهرة

املناهج الحديثة وطرائق التدريس،دار املنـاهج للنـرش ):2008(عطية،محسن عيل   -70

 .والتوزيع،عامن

منـاهج وطرائـق تـدريس ):2011(العفون،نادية حسني والفتالوي،فاطمةعبد االمري  -71

 .م،جامعة بغداد،كلية الرتبية الرتبية ابن الهيثمالعلو

القياس والتقويم الرتبوي والنفـيس،اساسياته وتطبيقاتـه ): 2000(عالم،صالح الدين  -72

 .،دار الفكر العريب، القاهرة1وتوجهاته املعارصة،ط

علم املناهج األسس والتنظيامت ىف ضـوء املوديـوالت، ): 2000(عيل، محمد السيد  -73
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